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Projekt miesiącaProjekt miesiąca
Świadek historii - dąb w SzydłowcuPrzebudowa rynku w Strzeleczkach

Wnioskodawca:  Gmina Strzeleczki
Termin realizacji:  2011-2012 r.
Kwota wsparcia:  229219,00 zł
Wartość całego projektu:  1027789,33 zł
Dofi nansowanie w ramach Przedsięwzięcia 4 „Przestrzeń kultur” Lokalnej Strategii 
Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Opis projektu: Strzeleczki, dawna osada targowa, dziś wieś gminna na południowo-
wschodnim krańcu Borów Niemodlińskich, mają doskonale zachowany oryginalny 
układ przestrzenny wsi, który stanowi jeden z najcenniejszych tego typu w całych 
Borach Niemodlińskich i województwie opolskim. W ramach projektu modernizacji 
poddano 2030,85 m kw. płyty rynku, wymieniono nawierzchnię, wyremontowano 
fontannę, wprowadzono nowe nasadzenia i zmodernizowano oświetlenie. Projekt 
został uzupełniony również o renowację fi gury św. Jana Nepomucena na Rynku, na 
dofi nansowanie której został złożony odrębny wniosek w ramach Małych projektów. 
Uroczystego otwarcia zmodernizowanego rynku dokonał wójt Strzeleczek, 28 
października 2012 roku. 

Projekt „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach” zdobył wyróżnienie w konkursie 
„Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2013”. 
Nagrodę przyznano za udaną rewaloryzację rynku, poprawiającą funkcjonowanie 
społeczne i przestrzenne kluczowego placu publicznego miejscowości, w szczególności 
za podniesienie jego walorów estetycznych.
Projekt na podstawie koncepcji autorstwa Agaty i Ewy Twardoch opracowało Studio 
Architektury Piotra Ćwirko z Krapkowic. Wykonawcą prac była Spółdzielnia SUR z 
Prószkowa. 

Fot. Zygmunt Knura

N a każdym kroku to-

warzyszą nam tabli-

ce, plakaty czy ulotki 

informujące o tym, który 

fundusz UE i w jakiej wy-

sokości wsparł dane zada-

nie. Nawet przed naszym 

biurem w Niemodlinie 

jest tablica z logami, in-

formująca o wsparciu jego 

funkcjonowania z Euro-

pejskiego Funduszu Rol-

nego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Na-

sze wydawnictwa również 

promują Fundusz Rolny. 

Na okładkach oraz na stro-

nach tytułowych publikacji 

można znaleźć flagę UE, 

logotypy Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich 

oraz programu LEADER. 

Przez 10 lat tak bardzo 

przyzwyczailiśmy się do 

sięgania po środki unijne, 

że dziś trudno sobie wy-

obrazić funkcjonowanie 

bez nich. Ma to niestety 

również swoje negatywne 

skutki. Często bowiem do-

Co wspiera Unia?  
1 maja 2014 r. mija 10 rocznica włączenia Polski do struktur Unii 
Europejskiej. Już 10 lat korzystamy ze wspólnego budżetu UE budując 
drogi, remontując szpitale i świetlice wiejskie, uruchamiając działalność 
gospodarczą czy modernizując gospodarstwa rolne. 

tacje traktowane są jako je-

dyne źródło fi nansowania 

zadań, podczas gdy z za-

łożenia fundusze UE mają 

jedynie uzupełniać środki 

własne zgromadzone na 

realizację naszych celów. 

Zdarza się, że ważne lokal-

ne przedsięwzięcia prze-

grywają z mniej ważnymi, 

ale takimi, które mogą 

uzyskać dofinansowanie 

ze źródeł zewnętrznych.

W pracy spotykam się z 

osobami, które zamiast 

mówić co jest im potrzebne 

na wsiach, pytają jaki mają 

„wymyśleć” projekt, żeby 

uzyskać dofinansowanie. 

Te osoby czy organizacje 

zmieniają swoje potrze-

by pod kątem dostępnych 

środków. Grozi to odej-

ściem od wyznaczonych 

celów i uzależnieniem 

działania wyłącznie od 

możliwości pozyskania 

funduszy zewnętrznych. 

Powszechnie mówi się dziś 

o zjawisku „grantozy”, 

czyli o aktywności tylko 

w tych dziedzinach, które 

mają zapewnione fi nanso-

wanie, z odstawieniem na 

boczny tor, czy całkowitą 

rezygnacją z zaspokojenia 

prawdziwych i najważ-

niejszych potrzeb i celów. 

To tak, jakby w domu z 

cieknącym dachem zabie-

rać się za budowę drugich 

schodów, bo akurat pojawi-

ła się szansa na ich dofi nan-

sowanie. Pieniądze zostaną 

co prawda wykorzystane, 

ale domownikom nadal 

będzie się lało na głowę. 

Już dziś wiadomo, że po 

roku 2020 fundusze UE zo-

staną znacznie zmniejszo-

ne. Dlatego póki są dostęp-

ne inwestujmy je mądrze i 

efektywnie, wykorzystaj-

my je do samoorganizacji, 

zwiększenia umiejętności 

dobrego planowania, two-

rzenia sieci kontaktów i 

budowania trwałych relacji. 
Jadwiga Wójciak – 

prezes Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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Spotkanie autorskie 
29 kwietnia w Ośrodku Kultury w 
Niemodlinie odbyło się spotkanie z 
Mariuszem Woźniakiem, autorem 
przewodnika „Atrakcje turystyczne 
gminy Niemodlin”. 

Przewodnik to kolejny 
„Mały projekt” 
realizowany przez Urząd 
Miejski w Niemodlinie, 
za pośrednictwem 
Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich. Kwota 
dofi nansowania 
wyniosła ponad 11 tys. 
zł. Przewodnik przybliża 
atrakcje turystyczne 
Gminy Niemodlin; 
znajdują się w nim 

trasy konkretnych wycieczek tematycznych 
i propozycje weekendowego wypoczynku. 
W trakcie spotkania odbyła się bezpłatna 
dystrybucja publikacji. 

Niemodlin, 29 kwietnia 2014 r.

Prace nad planem
Na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Opolu 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
zostało włączone do prac Zespołu 
Lokalnej Współpracy zajmującego 
się konsultowaniem planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 
„Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”.
Obszar ten obejmuje fragment Doliny Nysy 
Kłodzkiej z rezerwatami Dębina i Kokorycz, 
użytkiem ekologicznym „Ptakowice” oraz 
częścią obszaru chronionego krajobrazu 
Bory Niemodlińskie. Przed zespołem trzy 
spotkania konsultacyjne (IV, VII i VIII 2014 r.).

Nysa, 24 kwietnia 2014 r.

Monitoring programu
Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
wizytował zespół Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce z Warszawy, 
który przeprowadzał monitoring 
programu „Działaj Lokalnie” w Borach 
Niemodlińskich. 
Przedmiotem wizyty było przeprowadzenie 
ankiet dot. realizacji fi nansowej i 
merytorycznej programu, zarządzanego przez 
Akademię. Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
jest młodym Ośrodkiem Działaj Lokalnie i w 
roku 2013 rozpoczęło realizację programu. 
Akademię reprezentowała: Iwona Olkowicz, 
koordynator programu, Dorota Brewczyńska, 
prowadząca obsługę fi nansową programu 
oraz Tomasz Burski odpowiedzialny za nadzór 
fi nansowy. Pozytywne wyniki monitoringu 
otwierają drogę do ogłaszania kolejnych 
naborów wniosków w ramach programu 
„Działaj lokalnie” przez Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich. 

Niemodlin, 3 kwietnia 2014 r.

Chrońmy łąki
Rozpoczęła się realizacja projektu współpracy „Derkacz”, tj. projektu ochrony ptaków: derkacza, czajki, 
kszyka i motyli z rodziny modraszków na 16 wilgotnych łąkach Borów Niemodlińskich.

O PROJEKCIE 
„DERKACZ...”

Każdy z nas słysząc hasło 

Bory Niemodlińskie, ko-

jarzy je od razu z lasem, 

drzewami czy grzybami. 

Wielu z nas skojarzy Bory 

Niemodlińskie ze Stawami 

Niemodlińskimi czy Tu-

łowickimi, tylko niewielu 

zdaje sobie sprawę jak cen-

ne i wyjątkowe są wilgotne 

łąki rozsiane na obrzeżach 

Borów Niemodlińskich.

Podmokłe łąki występujące 

w Borach Niemodlińskich 

w obniżeniach niewielkich 

najczęściej cieków i zbior-

ników wodnych (jak Biała, 

Ścinawa Niemodlińska, Po-

tok Prószkowski, Wytoka, 

Kiełcznica, Staw Olszowy, 

Pustelnik, Loża czy Ka-

maszka) oraz w bezpośred-

nim sąsiedztwie torfowisk 

Złote Bagna czy Kwiczal-

nia, to ogromne bogactwo 

gatunków roślin i zwierząt. 

Wśród tych ostatnich szcze-

gólnie coraz mniej licznych 

ptaków: derkacza, kszyka, 

czajki oraz motyli z rodziny 

modraszkowatych. Gatunki 

te określa się mianem pa-

rasolowych (ang. umbrella 

species) a oznaczają one 

takie rośliny i zwierzęta, 

których ochrona pociąga 

za sobą ochronę wielu in-

nych, współwystępujących 

gatunków, a także - co bar-

dzo ważne - ich siedliska. 

Trudno bowiem chronić 

zwierzęta czy rośliny bez 

ochrony miejsc ich wystę-

powania. Gatunki parasolo-

we są dość ściśle związane z 

konkretnym biotopem, czy-

li środowiskiem życia tzn. 

występują tylko w jednym 

wybranym środowisku (np. 

tylko na wilgotnych łąkach).

DLACZEGO 
DERKACZ? 

Aktorów głównych jest 

wielu.Derkacz podobnie jak 

kszyk, czajka czy modrasz-

ki to gatunki zagrożone w 

Borach Niemodlińskich 

wskutek utraty miejsc do 

żerowania i lęgów w wyniku 

melioracji i przesuszenia łąk 

i dolin rzecznych, osusza-

nia terenów podmokłych, 

zaniechania koszenia łąk i 

zarastania ich przez wysoką 

roślinność. Wstępne wyniki 

rozpoznania łąk przeprowa-

dzone w kwietniu 2014 roku 

wykazały, że wiele łąk już 

nie istnieje wskutek powsta-

nia na nich stawu, zalesienia 

lub zamiany na grunty orne. 

CO BĘDZIEMY 
ROBIĆ? 

Projekt realizowany 

będzie we współpracy z 

siedmioma przyrodnikami 

z Dolnośląskiego Ruchu 

Ochrony Przyrody z Wroc-

ławia. Zadaniem przyrod-

ników będzie wykonanie 

wiosennego przeglądu przy-

rodniczego (screeningu) 16 

wilgotnych łąk wokół Borów 

Niemodlińskich. Po zakoń-

czeniu screeningu, od V do 

VIII 2014 r. na wszystkich 

łąkach zostanie przeprowa-

dzona inwentaryzacja bota-

niczna (rośliny i siedliska), 

ornitologiczna (ptasia, w 

tym nocna inwentaryzacja 

derkacza) i entomologiczna 

(owady). W wyniku prac te-

renowych wybrane zostaną 

cztery łąki, które wymagać 

będą najpilniejszych zabie-

gów ochronnych. Na tych 

czterech łąkach wykonane 

zostaną dodatkowe bada-

nia ornitologiczne oraz po 

uzyskaniu zgody od właś-

cicieli łąk zostaną na tych 

powierzchniach wykonane 

działania ochrony czynnej 

tj. karczunek samosiewów 

drzew i krzewów oraz jed-

norazowe wykoszenie łąk, 

przeprowadzone poza okre-

sem lęgowym ptaków (IX-X 

2014 r). 

JAK MOŻESZ SIĘ 
WŁĄCZYĆ 
W PROJEKT?

Jeśli mieszkasz w pobliżu 

jednej z szesnastu łąk obję-

tych projektem i widziałeś 

lub słyszałeś derkacza, kszy-

ka lub czajkę, powiadom nas 

o tym. Jeśli nie wiesz jak 

wyglądają te ptaki lub jakie 

wydają odgłosy, wejdź na 

naszą stronę internetową 

boryniemodlinskie.pl. W 

zakładce „Projekt derkacz” 

będziesz mógł odsłuchać 

przygotowane specjalnie 

dla Ciebie nagrania. Możesz 

je również ściągnąć jako 

dzwonek na komórkę. Bądź 

uważny podczas spacerów 

i wędrówek i informuj nas 

o każdej swojej obserwacji 

któregokolwiek z tych trzech 

gatunków. Twoje obserwa-

cje pomogą nam określić, 

które łąki są najcenniejsze 

w Borach Niemodlińskich i 

które wymagają szczególnej 

ochrony.

•

Od lewej: kszyk, czajka i derkacz (fot c.c.)

Kontakt: 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich, 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, Niemodlin, 
tel. 77 4606 351, niemodlinskie@op.pl

Przyrodnicy:
Paweł Kisiel - herpetolog, prezes Dolnośląskiego 
Ruchu Ochrony Przyrody prowadzącego m.in.  projekt 
powstrzymania zarastania Góry Gipsowej koło Kietrza 
Małgorzata Rudy -  botanik, wiceprezes Dolnośląskiego 
Ruchu Ochrony Przyrody, 
Dorota Strząska - botanik, magister biologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert 
rolnośrodowiskowy,
Cezary Dziuba - ornitolog, doktorant Polskiej Akademii 
Nauk.
Łukasz Kosicki - ornitolog, prowadził m,in, monitoring 
„Puchacza na Śląsku”
Joanna Pomorska - entomolog, doktorantka na 
Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku biologia. 
Prowadziła wiele nadzorów przyrodniczych m.in. 
polegający na odtworzeniu i udrożnieniu koryta rzeki 
Bóbr (2013).
Sławomir Bienas - specjalista GIS i kartografi i, 
geograf, ukończył studia na Wydziale Nauk o Ziemi i 
Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Autor m.in. analizy przestrzennej Least-Cost Path – 
wyznaczenie ścieżki najniższego kosztu migracji dla 
rysia, wilka i łosia (2013-2014)  Odpowiedzialny za 
przygotowanie raportu „WisłaWarszawska.pl” (2013).

16 łąk objętych projektem (wstępne rozpoznanie, 
najcenniejsze rozpoznane łąki podkreślono):
1. Łąki stawu Loża, Lipno, gm. Niemodlin
2. Łąki nad Białą, pomiędzy Strzeleczkami a Dobrą
3. Oborskie łąki, Nowa Kuźnia, gm. Prószków
4. Łąki nad Sąkwą, Grodziec, gm. Niemodlin, niedaleko 
autostrady A4
5. Łąki wokół miasta Niemodlin
6. Łąki koło Tułowic, przy linii kolejowej Nysa-Opole
7. Łąki na południe i wschód od Ligoty Tułowickiej
8. Suchy Ług, Rzymkowice, gm. Korfantów
9. Łąki Szyryka
10. Łąki przy drodze Sowin-Korfantów
11. Łąki nad Kiełcznicą, Wierzbie, gm. Łambinowice
12. Łąki nad Prószkowskim Potokiem koło Ligoty 
Prószkowskiej
13. Łąki koło Szydłowa, przy linii kolejowej
14. Łąki Goszczowic, gm. Tułowice
15. Łąki między stawem Pustelnik a Olszowym, na 
zachód od Tułowic
16. Łąki koło Rączki, gm. Korfantów
Projekt „Derkacz” jest realizowany w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 
działanie Wdrażanie projektów współpracy, a partnerem 
w projekcie jest Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła 
z siedzibą w Korfantowie. 
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„Nauczyliśmy się myśleć projektowo, ale to 
nie jest jeszcze system. To zaleta UE. Zmu-
siła nas do tego, że jeśli chcemy pieniądze, 
to musimy powiedzieć co z tego ma wyni-
kać. I tu zaczynają się problemy.

Cezary Mieżejewski, 
członek Rady Działalności Pożytku 

Publicznego przy MPiPS 
(2012-2015)

Cytat miesiąca

FOTORELACJA
IIIPartnerstwo Borów Niemodlińskich

Wizyta na sesji
Prezes Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich (PBN), Jadwiga Wójciak 
uczestniczyła w Sesji Rady Gminy 
Tułowice. 
W części poświęconej wolnym wnioskom 
i dyskusji, Jadwiga Wójciak przypomniała 
sposób oraz kryteria oceny wniosków w 
Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich oraz zaprezentowała 
dotychczasowe wnioski zrealizowane w 
programie Leader w gminie Tułowice w 
latach 2007-2013. Ogółem z gminy Tułowice 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich wybrało 
do dofi nansowania 11 wniosków, z czego 9 
podpisało umowy na dofi nansowanie działań. 
Łączna kwota wsparcia wnioskodawców z 
gminy Tułowice za pośrednictwem PBN w 
latach 2007-2013 wynosi niemal 473 tys. zł. 

Tułowice, 3 kwietnia 2014 r.

Dyskusja o środkach 
2 kwietnia w Partnerstwie Borów 
Niemodlińskich gościł Członek Zarządu 
Województwa Opolskiego pan Antoni 
Konopka wraz z Dyrekcją Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, panem Tomaszem 
Karaczynem i panem Andrzejem 
Janasem. 
Przedmiotem spotkania była dyskusja nt. 
bieżącego wykorzystania środków, ostatniego 
naboru wniosków jaki miał miejsce w marcu 
2014 roku oraz nowej perspektywy 2014-2020. 

Niemodlin, 2 kwietnia 2014 r.

Współpraca z Muzeum
26 marca 2014 r. Prezes PBN, Jadwiga 
Wójciak uczestniczyła w spotkaniu z 
Panią Dyrektor Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
Opolu, dr Violettą Rezler-Wasielewską. 
Spotkanie odbyło się z inicjatywy 
Dyrekcji CMJW w Opolu. 
W trakcie spotkania omówione zostały 
perspektywy współpracy oraz zakres 
możliwych działań nad tworzeniem Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
Omówione zostały mocne i słabe strony ujęcia 
tematu Miejsca Pamięci w Lokalnej Strategii 
Rozwoju Borów Niemodlińskich z okresu 
2007-2013. 
Około południa pracownicy biura PBN 
uczestniczyli w badaniu ankietowym 
prowadzonym przez Stowarzyszenie klon/
jawor z Warszawy w ramach Programu 
Badania Aktywności Obywatelskiej. Badanie 
dotyczyło funkcjonowania Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Opolu.  

Opole, 26 marca 2014 r.

 
We współpracy z pszczelarzem z pasieki „Pszczółka” (zał. 1951 r.) z Wierzbia, gm. Łambinowice, 
Panem Alfredem Lenkiewiczem, Partnerstwo Borów Niemodlińskich przygotowało 300 pakietów 
„Ziołomiodów i pierzgi z Borów Niemodlińskich”.

Z iołomiody są natu-

ralnymi produktami 

pszczelimi uzyskiwa-

nymi dzięki zastosowaniu 

nowoczesnej biotechno-

logii. Surowcem do ich 

pozyskania jest pożywka, 

przygotowana z ekstrak-

tów, naparów ziół lub so-

ków. Specjalna pożywka 

podawana jest do odpo-

wiednio przygotowanych 

uli. Ziołomiody są bogatsze 

od miodów nektarowych, 

zawierają bowiem czynne 

substancje pochodzące z 

ziół, witaminy i liczne bio-

pierwiastki. Pierzga z kolei 

to pyłek kwiatowy zebrany 

przez pszczołę miodną, 

zmieszany z miodem i wy-

dzieliną gruczołów ślino-

wych pszczół, złożony w 

komórkach plastra pszcze-

lego i poddany fermentacji 

mlekowej. Wartość pierzgi 

do celów spożywczych, 

profi laktycznych i leczni-

czych jest znacznie wyższa 

niż pyłku, ze względu na 

bogatszy skład oraz łatwą 

Ziołomiody i pierzga

przyswajalność. Pierzga, 

podobnie jak pyłek, posiada 

właściwości odżywcze, an-

tybakteryjne i odtruwające.

Pakiet „Ziołomiodów i 

pierzgi z Borów Niemod-

lińskich” to 4 słoiczki po 

50 gram każdy, zawiera-

jący próbkę ziołomiodów: 

malinowo-melisowego, z 

czarnego bzu i dzikiej róży 

oraz pierzgi pochodzących 

z pożytków z Borów Nie-

modlińskich. Każdy z zio-

łomiodów ma inne właści-

wości i tak: z bzu czarnego 

działa napotnie przy prze-

ziębieniach czy grypie, od-

truwa, działa moczopędnie, 

zmniejsza ilość cholestero-

lu; z dzikiej róży stosuje 

się przy anemii, nerwicach 

i jako środek przeciwzapal-

ny; malinowo-melisowy 

działa z kolei uspokajająco, 

przeciwdziała bezsenności, 

migrenie, ma właściwości 

przeciwzapalne i przeciw-

bakteryjne. 

Ziołmiody są produktem 

praktycznie nieznanym 

poza granicami Polski. 

Idea wytwarzania zioło-

miodów pojawiła się na 

przełomie lat 70. i 80. XX 

wieku. Początkowo pionie-

rzy ziołomiodów byli przez 

większość pszczelarzy uwa-

żani za fałszerzy prawdzi-

wego miodu, co oczywiście 

okazało się zupełnie bez-

podstawne. Prekursorem 

wytwarzania ziołomiodów 

był Władysław Grabowski, 

który opatentował ten po-

mysł. Pan Alfred Lenkie-

wicz do produkcji swoich 

ziołomiodów wykorzystuje 

certyfikowany system go-

spodarki pasiecznej zwany 

SYSTEMEM APIPOL. 

O dostępność produktu 

„Ziołomiody i pierzga z Bo-

rów Niemodlińskich” prosi-

my pytać w biurze Partner-

stwa Borów Niemodlińskich, 

telefonicznie, mailowo lub 

osobiście. Zapraszamy.   

•

 
1 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Lipnie, gm. 
Niemodlin odbyły się warsztaty „Ochrona 
i pielęgnacja drzew i zadrzewień Borów 
Niemodlińskich”.

Organizatorem warszta-

tów było Partnerstwo 

Borów Niemodlińskich 

(PBN), w ramach Przed-

sięwzięcia 5 Lokalnej 

Strategii Rozwoju PBN. 

Wykładowcami i prowa-

dzącymi szkolenie był ze-

spół Fundacji EkoRozwoju 

z Wrocławia pod kierun-

kiem dr. inż. Piotra Tyszko-

-Chmielowca, inicjatora i 

koordynatora ogólnopol-

skiego programu „Drogi 

dla natury”. W warszta-

tach w Lipnie udział wzię-

li przedstawiciele Urzędów 

Miast, Gmin: Łambinowi-

ce, Korfantów, Niemodlin, 

Dąbrowa oraz Zarządów 

Dróg Powiatowych i Wo-

Szkolili się w Lipnie

jewódzkich z Nysy, Opola 

oraz Dyrekcji Generalnej 

Dróg Krajowych i Auto-

strad - oddział Opole. W 

trakcie warsztatów uczest-

nicy mieli możliwość 

praktycznej nauki oceny 

stanu zdrowotnego drzew 

a także zapoznali się z 

gminnymi programami 

zadrzewień. Warsztaty 

były też okazją do wymia-

ny opinii i poglądów na 

temat drzew przy drogach. 

W trakcie dyskusji pre-

zentowano rozwiązania 

nowych nasadzeń zgodne 

z zasadami zachowania 

bezpieczeństwa dla użyt-

kowników dróg. 

•

 
Na zlecenie Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich, w najbliższych miesiącach 
zostaną przeprowadzone badania ankietowe 
wśród mieszkańców siedmiu gmin Borów 
Niemodlińskich.

Badania w 
Borach

Badania w formie telefo-

nicznej i online wyko-

nywać będzie wrocławska 

firma Socjoskop, pod kie-

runkiem Pawła Timlera. 

Przedmiotem badań jest 

określenie na ile Partner-

stwo Borów Niemodlińskich 

funkcjonuje w świadomości 

mieszkańców obszaru, oraz 

na ile mieszkańcy identyfi -

kują się ze swoim miejscem 

zamieszkania. Anonimową 

ankietą objętych zostanie 

1% wszystkich mieszkańców 

Borów Niemodlińskich, czyli 

650 osób. Wyniki badań zo-

staną opublikowane w for-

mie raportu, dostępnego na 

stronie boryniemodlinskie.pl. 

•
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Od 6 maja do 6 czerwca 2014 roku trwa nabór wniosków do kolejnej 
edycji programu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich.

P rogram „Działaj lokal-

nie” wspiera ciekawe 

inicjatywy i pomysły 

lokalnych organizacji, in-

stytucji i nieformalnych 

grup, realizujących waż-

ne dla lokalnej społecz-

ności przedsięwzięcia. 

Jego celem jest pomoc 

w budowaniu aktywnych 

społeczności lokalnych, 

w których mieszkańcy 

wspólnie definiują prob-

lemy, starają się im prze-

ciwdziałać bądź łagodzić 

ich skutki. 

Pa r tnerstwo Borów 

Niemodlińskich uczestni-

czy w programie od 2013 

roku, dzięki pomocy Pol-

sko-Amerykańskiej Fun-

dacji Wolności i Akade-

mii Rozwoju Filantropii 

w Polsce. W ramach kon-

kursów grantowych przy-

znajemy dofinansowanie 

lokalnym organizacjom 

oraz inicjatywom oby-

watelskim, które inicjują 

współpracę mieszkańców 

na rzecz dobra wspólne-

go. Program prowadzony 

jest z myślą o organiza-

cjach poza rządowych 

oraz grupach nieformal-

nych, które podejmują 

wspólny wysiłek, aby w 

ich społecznościach żyło 

się lepiej.

Nabór wniosków
KTO MOŻE 
WZIĄĆ UDZIAŁ W 
KONKURSIE:

W Programie „Działaj 

Lokalnie” uczestniczą fun-

dacje i stowarzyszenia oraz 

grupy nieformalne (min. 5 

mieszkańców) składające 

wnioski za pośrednictwem 

innych stowarzyszeń, do-

mów kultury, k lubów 

sportowych z terenu gmin 

Borów Niemodlińskich: 

Łambinowice, Korfantów, 

Niemodlin, Biała, Kom-

prachcice, Prószków, Strze-

leczki, Dąbrowa, Tułowice.

MAKSYMALNA 
KWOTA DOFINAN-
SOWANIA: 

Do 6000 zł na jeden pro-

jekt (dotacja przelewana na 

konto przed realizacją za-

dania)

DŁUGOŚĆ 
TRWANIA 
PROJEKTU:

Minimum 3, a maksy-

malnie 6 miesięcy w okre-

sie od 1 VII 2014 r. do 28 

II 2015 r.

WKŁAD WŁASNY:
Wymagany jest wkład 

w wysokości 25%, w tym 

wkład fi nansowy w wyso-

kości min. 5% wnioskowa-

nej kwoty pomocy (przy 

6000 zł wynosi 300 zł), po-

zostały wkład to wkład nie-

fi nansowy w postaci pracy 

własnej wolontariuszy lub 

rzeczowy w wysokości min. 

20%

JAK I GDZIE 
SKŁADAĆ 
WNIOSKI:

Wszystkie wnioski należy 

składać poprzez generator 

internetowy dostępny na 

stronie www.dzialajlokal-

nie.boryniemodlinskie.pl w 

zakładce „Złóż wniosek”, 

lub bezpośrednio ze stro-

ny programu www.system.

dzialajlokalnie.pl . Przed 

wypełnieniem wniosków 

należy zarejestrować się w 

generatorze podając swo-

jego maila. Zachęcamy też 

do wcześniejszej pracy nad 

wnioskiem na wersji papie-

rowej, którą można pobrać 

również ze strony www.

dzialajlokalnie.borynie-

modlinskie.pl w zakładce 

„Dokumenty”

ZAŁĄCZNIKI DO 
WNIOSKÓW:

Nie załączamy jakich-

kolwiek dokumentów do 

wniosków. Nie ma moż-

liwości dołączania zdjęć, 

projektów technicznych czy 

kosztorysów w generatorze 

wniosków. 

WAŻNE TERMINY:
Ostatni dzień składania 

wniosków to 6 VI 2014 r. 

(piątek)

Ocena i korekta formalna 

wniosków do 13 VI 2014 r. 

(piątek)

Ocena merytoryczna i 

ogłoszenie wyników kon-

kursu do 24 VI 2014 r. 

(wtorek)

Wręczenie grantów od-

będzie się 27 czerwca 2014 

r. (piątek)

•

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 34
49-100 Niemodlin
tel./fax. 77 4606 351
mail: niemodlinskie@op.pl 
www.boryniemodlinskie.pl

Teksty i zdjęcia (o ile nie wskazano inaczej): 
Jadwiga Wójciak, Daniel Podobiński 

Nasze wydawnictwa

Nasi Darczyńcy 
Dziękujemy osobom i fi rmom, dzięki którym 
możliwe było przeprowadzenie programu 
„Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich.
Wasze fi nansowe wsparcie pozwoliło nam 
udzielić 10 grantów dla organizacji z terenu Borów 
Niemodlińskich w roku 2013 oraz przygotować się do 
nowej edycji programu „Działaj lokalnie” w roku 2014. 
Szczególne podziękowania składamy:
- Nadleśnictwu Tułowice
- Nadleśnictwu Prószków
- Nadleśnictwu Opole
- Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach
- Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych w 
Niemodlinie
- Bankowi Spółdzielczemu w Gogolinie
- Spółce Rolstart z Lasocic 
Zaangażowanie mieszkańców wsi, lokalnego biznesu 
i samorządów potwierdza, że warto kontynuować 
działania na rzecz wspólnego dobra. 

Dziękujemy!

Partnerstwo Borów Niemodlińskich działa na terenie gmin 
Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, 
Strzeleczki i Tułowice w województwie opolskim. Powstaliśmy po 
to, by tworzyć, wspierać i łączyć. Marzy nam się organizacja, dla 
której w działaniu ważne są wartości i misja. Idea połączenia gmin 
wokół Borów Niemodlińskich i dla Borów Niemodlińskich zrodziła 
się w głowach społeczników, samorządowców, pracowników 
instytucji kultury, nadleśnictw i ludzi biznesu, którzy postanowili 
połączyć siły i dać z siebie to, co najlepsze. 

Wkładka fi nansowana jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
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