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Projekt miesiącaProjekt miesiąca
Stara poczta w ŹlinicachStara poczta w Źlinicach

Wnioskodawca:  Gmina Prószków
Termin realizacji:  2011-2012 r.
Kwota wsparcia:  229219,00 zł
Wartość całego projektu:  1027789,33 zł
Dofi nansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Działanie: „Odnowa 
i rozwój wsi”
Opis projektu: Potrzeba realizacji projektu wynikała z 
braku odpowiedniej infrastruktury kulturalno -społecznej 
na terenie miejscowości Źlinice w gminie Prószków. 
Opuszczony budynek, w którym dawniej mieściła się 
poczta w Źlinicach był w bardzo złym stanie technicznym a 
przez to obiekt był nieużytkowany. W ramach współpracy 
pomiędzy sołectwem a gminą Prószków został złożony 
wniosek o remont i modernizację „Starej Poczty” do 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Realizacja projektu 
doprowadziła do wymiany dachu, stolarki okiennej 
i drzwiowej, zamontowania drewnianych żaluzji, 
wyremontowania podłogi i ścian oraz instalacji. Ponadto 
dobudowano wiatrołap przed wejściem głównym oraz 
zmodernizowano zadaszenie i taras od strony wschodniej. 
Całość prac wykonywała fi rma Anbud z Krapkowic a 
autorem projektu przebudowy był architekt Krzysztof 
Denisiewicz. 

Fot. Gertruda Wiercimok

N
ajbardziej liczne są 

Ochotnicze Straże Po-

żarne – w KRS widnie-

je ich 46. Na drugim miejscu 

znajdują się stowarzyszenia 

działające ogólnie na rzecz 

rozwoju wsi – 28, w tym 4 

prowadzące szkoły podsta-

wowe. Następne są kluby 

sportowe w liczbie 20 oraz 

stowarzyszenia działające 

w dziedzinie ochrony przy-

rody i dziedzictwa kulturo-

wego, jest ich 11. W Borach 

działa też 8 związków zawo-

dowych, 4 stowarzyszenia 

dobroczynne, 3 wspierające 

działalność gospodarczą, 2 

organizacje zrzeszające mi-

łośników ogródków dział-

kowych, 2 organizacje pa-

triotyczne, 1 kółko rolnicze 

oraz 1 Uniwersytet III Wie-

ku. Zarejestrowanych jest 

również 9 fundacji zajmu-

jących się sportem, ochroną 

zabytków, kulturą niema-

terialną, edukacją i promo-

waniem przedsiębiorczości. 

Partnerstwo Borów Nie-

Aktywność obywatelska
Z rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych wynika, że na obszarze Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich siedzibę posiada 136 podmiotów dobrowolnie zrzeszających ludzi. 

modlińskich wpisuje się 

w ten wykaz jako stowa-

rzyszenie specjalne – lo-

kalna grupa działania. 

Przeciętna liczba członków 

w stowarzyszeniu wyno-

si 35 osób, trzeba jednak 

zaznaczyć, że liczba za-

rejestrowanych członków 

jest na ogół wskaźnikiem 

czysto formalnym. Naj-

częściej dzieje się tak, że 

tylko część zrzeszonych 

osób faktycznie angażuje 

się w życie organizacji, po-

zostali natomiast figurują 

jedynie w statystykach  i 

poza opłacaniem skła-

dek oraz jednorazowym 

udziale w sprawozdaw-

czym walnym zebraniu 

członków nie angażują się 

w działania organizacji. 

Z raportu z badań „ Podsta-

wowe fakty o organizacjach 

pozarządowych, Stowarzy-

szenie Klon/Jawor, 2013” 

wynika, że w stowarzysze-

niach wiejskich aktywnie 

działa połowa zapisanych 

osób. Zatem to nie członko-

stwo w organizacjach po-

winno być wyznacznikiem 

aktywności obywatelskiej a 

faktyczne angażowanie się 

w działania na ich rzecz. 

Można też zauważyć, że 

wraz ze wzrastającą liczbą 

zrzeszonych odsetek osób 

aktywnych spada, co poka-

zuje, że duża ilość członków 

nie oznacza automatycznie 

większej ilości rąk do dzia-

łania. Część organizacji 

niezwykle skutecznie reali-

zuje swoje zadania przy po-

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

3

mocy niewielkiego zespołu 

oraz wolontariuszy, których 

aktywność jest często dużo 

większa niż tych, którzy są 

formalnie zrzeszeni. Moż-

na więc powiedzieć, że to 

nie ilość osób, a jakość ich 

zaangażowania wpływa 

na skuteczność działań. 

Do 30 czerwca organizacje 

muszą zatwierdzić sprawo-

zdania finansowe za rok 

poprzedni. Przy okazji wal-

nych zebrań warto przypo-

mnieć, że za wpisaniem się 

za listę członków powinno 

stać faktyczne wspólne 

działanie i wspólne podej-

mowanie wysiłków na rzecz 

organizowania się wokół 

ważnych dla nas kwestii i roz-

wiązywania problemów. Trud-

no bowiem zachęcić osoby z 

zewnątrz do wsparcia działań 

organizacji, jeśli wewnętrzna 

aktywność członków nie sta-

nowi przykładu. 

Jadwiga Wójciak 
– prezes Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich 
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Zaproszenie do 
Smolarni
19 czerwca o godzinie 15.00, w 
Restauracji „Omega” przy ul. Opolskiej 
90 w Smolarni, gm. Strzeleczki odbędzie 
się spotkanie promocyjne związane z 
wydaniem monografi i tej miejscowości.
Autorem publikacji jest mieszkaniec 
Smolarni Robert Hellfeier. Promocji książki 
towarzyszyć będą dwa mini wykłady 
o historii lokalnej, w pierwszym z nich 
zaprezentowana zostanie działalność 
Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego z 
siedzibą w Northeim w Niemczech; w części 
drugiej zaprezentuje się dr Joachim Himanek 
- badacz lokalnej historii, który opowie o 
drodze jaką przeszedł od zainteresowań 
związanych z rodzinną genealogią do badań 
nad historią swojej miejscowości.
Monografi a Smolarni to projekt Gminy 
Strzeleczki, realizowany w ramach 
Przedsięwzięcia 4 „Przestrzeń kultur” 
LSR Partnerstwa Borów Niemodlińskich. 
Zaproszenie ma charakter otwarty.

Smolarnia, 19.06.2014 r.

Finał w 
Komprachcicach
W Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Komprachcicach odbyła się premiera 
spektaklu „Historie codzienne”, będącego 
podsumowaniem ponad półrocznego 
projektu o tej samej nazwie. 
Projekt realizowany był w ramach wsparcia 
Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich. Od września 
2013 roku pod okiem instruktorów 
młodzi mieszkańcy gminy Komprachcice 
przygotowywali swój występ, w którym 
historia Komprachcic splotła się z 
elementami słynnego teatru Grotowskiego. 
Spektakl wypełniała gra znaczeń i symboli. 
Młodzi mieszkańcy Komprachcic najczęściej 
po raz pierwszy mieli możliwość poznania 
czym jest sztuka teatralna.

Komprachcice, 12.05.2014 r.  

Współpraca się opłaca
Współpraca Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich, Urzędu Gminy 
w Łambinowicach i Samorządu 
Województwa Opolskiego przyniosła 
pozytywny efekt w postaci uzgodnień 
przebiegu granic Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Bory Niemodlińskie 
zgodnie z rozporządzeniem Wojewody 
Opolskiego. 
Dotychczas niejasny przebieg granic 
powodował komplikacje przy tworzeniu 
planów miejscowych i studiów. Dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu wszystkich 
stron, Samorząd Województwa dokonał 
weryfi kacji przebiegu granic co pozwala 
Łambinowicom na kontynuowanie prac 
nad planami zagospodarowania w obrębie 
terenu popoligonowego i fabryki Celpa. 

Opole, Łambinowice, 5.05.2014 r.

Estończycy w Borach
W dniach od 28 kwietnia do 1 maja 2014, 35 Estończyków z dwóch Lokalnych Grup Działania spod 
Tallina gościło w Borach Niemodlińskich. 

EUROPEJSKIE 
POCZĄTKI

Wizyta związana była 
ze współpracą jaką podjęło 
Partnerstwo Borów Niemod-
lińskich oraz estońskie sto-
warzyszenie Ida-Harju Ko-
ostöökoda w roku ubiegłym. 
Do nawiązania relacji przy-
czynił się program wymiany 
pracowników biur obu grup, 
prowadzony dzięki wsparciu 
Europejskiego Stowarzysze-
nia Leader na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
(ELARD). ELARD to mię-
dzynarodowe stowarzysze-
nie o charakterze non-pro& t,  
założone w 1999 roku w 
Belgii przez Krajowe Sieci 
Lokalnych Grup Działania 
(LGD) z Francji, Grecji, Ir-
landii, Włoch i Hiszpanii. 
Obecni członkowie ELAR-
Du pochodzą z 18 krajów, w 
tym z Polski. W działalność 
ELARD zaangażowanych 
jest ponad 600 Lokalnych 
Grup Działania z całej Eu-
ropy, wszystko po to by 
wymieniać się doświadcze-
niami między sobą, by pro-
mować budowanie wspól-
not lokalnych i aktywności 
obywatelskiej. Jesienią 2013 
roku prezes Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich, Ja-
dwiga Wójciak, odwiedziła 
Tallin i estońskie LGD-Ida-
-Harju Koostöökoda. Mie-
siąc później nastąpiła re-
wizyta w Polsce. Ida-Harju 
Koostöökoda leży około 30 
km na południe od stolicy 
Estonii- Tallina i liczy 17,5 
tys. mieszkańców. 

POZNAJEMY BORY

W tegorocznym poby-
cie Estończyków w Borach 
Niemodlińskich wzięli już 
udział przedstawiciele róż-

nych branż i sektorów z 
dwóch grup z Estonii. Byli 
to zarówno właściciele stad-
niny koni, & rm produkują-
cych meble, rękodzielnicy 
i pszczelarze, ale także lo-
kalne, wiejskie stowarzy-
szenia i szefowie gmin. W 
ramach wizyty goście mieli 
możliwość zapoznania się 
z projektami, jakie zostały 
zrealizowane na obszarze 
Borów Niemodlińskich za 
pośrednictwem Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich. W 
pierwszej kolejności grupa 
zawitała do gminy Prósz-
ków, gdzie w trakcie spotka-
nia z Burmistrz Prószkowa 
Różą Malik, Estończycy 
dowiedzieli się jak powstało 
Partnerstwo Borów Niemod-
lińskich. Później grupa po-
znała projekty modernizacji 
parku przy Ośrodku Kultury, 
cmentarza ewangelickiego 
oraz funkcjonowania Muze-
um Kowalstwa prowadzo-
nego przez Janusza Sawicza. 
W kuźni dla gości został 
przygotowany pokaz sztu-
ki kowalskiej. W kolejnych 
dniach grupa odwiedziła Źli-
nice (projekt: Stara Poczta), 
gdzie spotkała się z sołtyso-
wą Marią Urbacką; Kujawy, 
gdzie o remoncie tamtej-
szego kościoła opowiadał 
proboszcz Andrzej Jucha i 
stadninę koni w Mosznej, po 
której oprowadzała Irmina 
Bazarnik-Kowalska. Odwie-
dziliśmy również Strzelecz-
ki, gdzie oglądaliśmy projekt 
modernizacji Rynku. Ostatni 
dzień wizyty spędziliśmy w 
Tułowicach i w Wawelnie 
w gminie Komprachcice. 
W Tułowicach ugościło nas 
Nadleśnictwo oraz Techni-
kum Leśne. W godzinnym 
spotkaniu dyskutowaliśmy 

m.in. o obszarach Natura 
2000 i o tym jak rodziła się 
współpraca pomiędzy Nad-
leśnictwem i Partnerstwem 
Borów Niemodlińskich. Po 
pożegnaniu przez sygnali-
stów myśliwskich, Estoń-
czycy przejechali do Tuło-
wickiego Ośrodka Kultury, 
gdzie czekała na nich niespo-
dzianka. Pracownicy TOKu 
przygotowali dla gości war-
sztaty pisankarskie metodą 
batiku. Na koniec odwiedzi-
liśmy Ditmara Gawlistę z 
Wawelna, który prezentował 
projekt doposażenia warszta-
tu stolarskiego za pośredni-
ctwem Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich oraz Mał-
gorzatę Wrzód, która dzięki 
wsparciu programu Leader 
poszerzyła działalność swo-
jej & rmy o usługi cateringo-
we. U Pani Małgorzaty fu-
rorę zrobiły pierogi i ciasto z 
wiśniami. Podsumowaniem 
całej wizyty była 2-godzin-
na debata, w trakcie której 
prowadzone były dyskusje 
nt. przyszłości Lokalnych 
Grup Działania, sposobów 
włączania mieszkańców 
do działań, tożsamości ob-
szaru oraz jak oceniać pro-
jekty i unikać prób nacisku 
ze strony wnioskodawców. 

CO DALEJ?

Wizyta pokazała jak 
wiele łączy Estończyków i 
Polaków oraz jak wiele ist-
nieje płaszczyzn do dalszej 
współpracy. Przykładowo 
pszczelarze estońscy zamie-
rzają zakupić za pośredni-
ctwem pszczelarzy w Bo-
rach Niemodlińskich matki 
pszczele a nas szczególnie 
zainteresowało jak dopro-
wadzić do tego by lokalne 
rękodzieło stało się źródłem 

dodatkowych dochodów. 
Taką działalność prowadzi 
w Estonii wiele osób, które 
produkują np. biżuterię z 
drewna czy kosmetyki z wo-
skiem pszczelim. Dyskusje 
toczyły się też wokół tego jak 
przenieść rozwiązania estoń-
skiego Leadera do Polski, 
zwłaszcza w celu zmniej-
szenia biurokracji. Wszyst-
ko to powoduje, że obie 
lokalne grupy,  Ida-Harju 
Koostöökoda i Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich pla-
nują już wizytę szerszej gru-
py z Borów Niemodlińskich 
w Estonii.  

WIELU 
GOSPODARZY

Partnerstwo Borów Nie-
modlińskich składa go-
rące podziękowania dla 
wszystkich, którzy ugościli 
Estończyków u siebie oraz 
pomogli w organizacji całej 
wizyty. Szczególne podzię-
kowania należą się: Lucja-
nowi Dzumla, Zygmuntowi 
Knura, ks. Andrzejowi Ju-
cha z Kujaw, Wiktorii To-
miczek i Marii Bernackiej 
z Nadleśnictwa Tułowice, 
Adamowi Sinickiemu i syg-
nalistom z Zespołu Szkół w 
Tułowicach, pracownikom 
Tułowickiego Ośrodka Kul-
tury, Ditmarowi Gawliście 
z Wawelna, Irminie Bazar-
nik-Kowalskiej i Rudolfowi 
Mrugała z Ludowego Klubu 
Jeździeckiego w Mosznej, 
Róży Malik - burmistrz 
Prószkowa, Januszowi Sa-
wiczowi - kowalowi z Prósz-
kowa, Alicji Szyndzielorz z 
gm. Prószków, zespołowi 
Hotelu Arkas w Prószkowie 
oraz tłumaczom: Annie, Łu-
kaszowi, Kamilowi i Agacie. 
Dziękujemy!   •
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Nabór „Działaj 
lokalnie”
Przypominamy, że od 6 maja do 6 
czerwca 2014 r. trwa nabór wniosków do 
programu „Działaj lokalnie” w Borach 
Niemodlińskich.
W Programie „Działaj Lokalnie” uczestniczą 
fundacje i stowarzyszenia oraz grupy 
nieformalne (min. 5 mieszkańców) 
składające wnioski za pośrednictwem 
innych stowarzyszeń, domów kultury, 
klubów sportowych z terenu gmin Borów 
Niemodlińskich: Łambinowice, Korfantów, 
Niemodlin, Biała, Komprachcice, Prószków, 
Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.
Maksymalna kwota dofi nansowania wynosi 
6000 zł na jeden projekt (dotacja, przelewana 
na konto przed realizacją zadania). 
Długość trwania projektu to minimum 3 a 
maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 1 VII 
2014 r. do 28 II 2015 r.  Więcej informacji na 
www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl 

Niemodlin, 6.05.-6.06.2014

Pierwsze derkacze
Rozpoczął się kolejny etap projektu 
rozpoznania 16 najcenniejszych łąk 
wilgotnych Borów Niemodlińskich 
„Derkacz”. 
W nocy z 8 na 9 maja 2014 roku trwała 
pierwsza nocna inwentaryzacja derkacza, 
polegająca na zliczaniu odzywających się nocą 
samców derkacza. Tylko na łąkach na północ 
i wschód od Ligoty Tułowickiej przyrodnicy 
stwierdzili obecność 6 derkaczy, co jest 
wartością ponadprzeciętną i wskazująca 
na wyjątkowe walory ligockich łąk. Po 
drugiej stronie Borów Niemodlińskich, dwa 
tygodnie wcześniej na łąkach wzdłuż Potoku 
Prószkowskiego koło Ligoty Prószkowskiej 
naukowcy potwierdzili obecność kszyka 
(bekasa), drugiego z projektowych ptaków. 
Dotychczas nie udało się niestety potwierdzić 
stanowisk czajek, a pojedyncze stwierdzenia 
tych ptaków dotyczą okazów przelotnych.

Ligota Tułowicka, 8/9.05.3014 r.

III sektor dla Polski
Na zaproszenie Opolskiego Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
w Opolu oraz Sieci Wspierania Organizacji 
Pozarządowych Splot z Warszawy, 
23-24 kwietnia 2014 r. przedstawiciel 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
rozpoczął udział w ogólnopolskim 
programie - III Sektor dla Polski. 
Jest to cykl debat organizowanych w 
każdym województwie, na tematy 
związane z sektorem pozarządowym w 
kraju. Program stanowi płaszczyznę do 
refl eksji nad kondycją III sektora w Polsce, 
zmniejszania dystansu miedzy Urzędami, 
biznesem a NGO, budowania wzajemnego 
zaufania i przełamywania negatywnych 
stereotypów. Praca regionów zostanie 
zaprezentowania w dniach 15-16 września 
2014 r. na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw 
Pozarządowych w Warszawie. To właśnie tam 
będzie okazja, by zapoznać się z dokumentami 
wypracowanymi w województwach, 
przedyskutować podstawowe kierunki i 
przygotować strategię rozwoju III sektora w 
Polsce. Wszystko z okazji 25 lat transformacji 
ustrojowej w Polsce! 

Opole, Pokrzywna, 23-23.2014 r.

 
Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków 
Borów Niemodlińskich na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 12 czerwca 2014 r. 
(czwartek) w Starej Poczcie w Źlinicach, gm. Prószków. Początek zebrania o godzinie 17.00.

Z
ebranie ma charakter 
sprawozdawczy, ! nan-
sowo-merytoryczny za 

rok 2013, jednocześnie bę-
dzie okazją do podsumowa-
nia ostatniego naboru wnio-
sków, dyskusji na temat 
przyszłości Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich 
oraz do prezentacji projek-
tu współpracy „Derkacz”. 
Projekt sprawozdania me-
rytorycznego i ! nansowego 
za 2013 rok będzie rozesła-
ny mailowo do członków 
Partnerstwa Borów Nie-
modlińskich oraz umiesz-
czony na stronie www.
boryniemodl insk ie.pl. 
Do najważniejszych za-
dań zrealizowanych przez 
PBN w roku 2013 należy:

Walne Zgromadzenie Członków

- wydanie i promocja pub-
likacji „Historia Borów 
Niemodlińskich”, 1000 
egz., promocja w pałacu 
w Mosznej 27.06.2013 r.,
- dwudniowe szkolenie dla 
wszystkich organów PBN, 
Prószków 8-9.03.2013 r.,
- produkcja ponad 40 
tabliczek informacyj-
nych do projektów rea-
lizowanych za pośredni-
ctwem programu Leader,
- warsztaty dla wnio-
skodawców LGD z za-
kresu wypełniania an-
k ie t  ewa luacy jnych , 
Tułowice, 13.11.2013 r.,
- uruchomienie progra-
mu „Działaj lokalnie” w 
Borach Niemodlińskich, 
grant Polsko-Amerykań-

skiej Fundacji Wolności, 
przyznanie 10 dotacji dla 
organizacji z 9 gmin Bo-
rów Niemodlińskich,na 
łączną kwotę 56 695,00 zł
- uzyskanie statusu OPP 
przez Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich, przygo-
towania do kampanii 1%,
- przeprowadzenie na-
boru na „Małe projekty” 
w ramach programu Le-
ader, wsparcie uzyskało 
31 wniosków, na łącz-
ną kwotę 617 671,92 zł,
- nawiązanie współpra-
cy z Dolnośląskim Ru-
chem Ochrony Przyrody 
z Wrocławia w zakre-
sie projektu współpracy 
„Derkacz...” oraz estoń-
ską LGD Ida-Har ju-

-Koostokoda koło Talina. 
W roku 2013 PBN po-
zyskało darowizny w 
kwocie 12 490,00 zł, 
przeznaczone na rzecz 
programu „Działaj lokal-
nie”. Ponadto w dniach 
5.04-30.06.2013 r. w Part-
nerstwie Borów Niemod-
lińskich odbyła się kon-
trola prowadzona przez 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskie-
go w przedmiocie prawid-
łowości oceny wniosków 
dokonywanych przez PBN. 
Na koniec 2013 roku Part-
nerstwo Borów Niemodliń-
skich liczyło 101 członków. 

Serdecznie zapraszamy 
na Walne Zebranie Człon-
ków. 

 

W dniach 24-15 kwietnia 2014 r. na terenie 
Borów Niemodlińskich gościła TVP 1.

rękach tej samej rodziny 
Kuźnia pozostawała do 
roku 2002. Dzisiaj obiekt 
ten jest najprawdopodob-
niej najstarszym tego typu 
czynnym obiektem w 
województwie opolskim.

E
kipa telewizyjna krę-
ciła materiał ! lmowy 
do 20-minutowego 

programu poświęconego 
sieci Natura 2000 w Pol-
sce- „Naturalnie zakręce-
ni”. W podróży po Borach 
Niemodlińskich operato-
rzy wspólnie z Nadleśni-
ctwem Tułowice wybrali 
się na poranną obserwację 
zwierzyny, kręcili materiał 
! lmowy  na stawie Loża. 
Ekipa telewizyjna roz-

TVP w Borach

mawiała z Nadleśniczym 
Ryszardem Bojkowskim, 
Zbigniewem Kosterkiewi-
czem z Wydrowic, który 
na stawach objętych pro-
gramem Natura prowa-
dzi gospodarkę rybacką 
i Markiem Leją, wójtem 
gminy Dąbrowa. Udało 
się również nakręcić kilka 
ujęć z naszymi przyrodni-
kami, którzy prowadzili 
w tych dniach badania na 
łąkach Borów Niemodliń-

skich w ramach projektu 
„Derkacz” w Sowinie, 
Przechodzie i Rączce. 
Odcinek „Naturalnie za-
kręconych” poświęcony 
Borom Niemodlińskim 
będzie można zobaczyć 
w TVP program 1, w 

jedną z czerwcowych so-
bót, około godziny 12. 
Projekt jest współ! nanso-
wany ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

•

 
Dzięki współpracy z panem Januszem Sawiczem z Muzeum Kowalstwa w Prószkowie, 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich przygotowało kolejny produkt lokalny, tym razem promujący 
lokalnych kowali. 

Podkowa na szczęście

W 
specjalnym pudełku 
znajduje się ręcznie 
wykuwana podkowa 

z kuźni w Prószkowie oraz 
krótka historia kowalstwa 
w Borach Niemodlińskich. 
Eksploatację złóż rud że-
laza wokół Prószkowa po-
twierdza średniowieczne 
nadanie z 1336 r. Produkcję 
hutniczą z wykorzystaniem 
rodzimych rud w dobrach 
rodu Prószkowskich, w 
Starej Kuźni koło Prósz-
kowa oraz w Domeckiej 
Kuźni, poświadczają też 
źródła szesnastowieczne. 
Najstarszą zachowaną do 
dziś kuźnią w Borach Nie-
modlińskich jest ta przy 

dzisiejszej ulicy Młyńskiej 
w Prószkowie. Kuźnia 
funkcjonuje na pewno od 
1769 roku kiedy hrabiowie 
Prószkowscy przekazali 
ją rodzinie Ziolko, przod-
kom rodziny Kotyrba. W 

Muzeum Kowalstwa znaj-
duje się w Prószkowie przy 
ul. Młyńskiej 2. Opieku-
nem obiektu jest pan Janusz 
Sawicz, tel. 666 310 641, 77 
46 48 062. 

•
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Z Joanną Słodkowską-Mędrecką, Przewodniczącą Rady Decyzyjnej, oceniającej wnioski w 
Partnerstwie Borów Niemodlińskich, inspektorem ds. programów pomocowych i promocji Urzędu 
Gminy w Komprachcicach rozmawia Dagmara Duchnowska (za Wieści Gminy Komprachcice, 
nr 2/2014)

Które z projektów, 
Pani zdaniem, wpły-
nęły w największym 
stopniu na poprawę 
jakości życia na obsza-
rach wiejskich?

JS: Każdy projekt, jeżeli 
jest odpowiedzią na za-
potrzebowanie zgłoszone 
przez mieszkańców czy ich 
przedstawicieli jest istotny 
i przynajmniej z definicji 
powinien poprawić jakość 
życia na wsi. Niewątpliwie 
najbardziej odczuwalnym 
projektem przez wszyst-
kich będzie wybudowana 
kanalizacja.

Jakie znaczenie dla 
rozwoju samoor-
ganizacji lokalnych 
środowisk; organiza-
cji pozarządowych, 
grup odnowy wsi mają 
fundusze zewnętrzne?

JS: Bez wsparcia ( nan-
sowego trudno cokolwiek 
zrobić. Zaangażowanie 
pracy własnej czy nawet 
prywatnych funduszy 
członków ma swoje grani-
ce. Rozwiązaniem są tutaj 
źródła zewnętrzne, z któ-
rych można te środki pozy-
skać. Na pewno za pierw-
szym razem nie jest łatwo, 
ale raz pozyskane środki 
zewnętrzne motywują gru-
pę do dalszego działania, 
wpływają na kreatywność i 
powodują, że grupa odważ-
niej sięga po kolejne fundu-
sze. Przykład? Wawelno.

Dla większości 
projektów wniosko-
dawcą jest gmina, ale 
są też takie podmioty, 
jak właśnie Stowa-
rzyszenie Rozwoju 
Wsi Wawelno, które 
samodzielnie sięgają 
po fundusze unijne. 
Dlaczego – Pani 
zdaniem - tak mało 
organizacji z obszaru 
gminy składa wnioski 
indywidualne?

JS: Panuje przekonanie , 
że to takie trudne, nieosią-
galne itd. A to nieprawda. 
Do urzędu przychodzą cza-
sami przedstawiciele orga-
nizacji czy parafii, żeby 
napisać im wniosek, bo 

Nie poddawać się

oni nie wiedzą jak. Takie 
myślenie jest błędne. Mam 
okazję oceniać projekty i 
te pisane przez stowarzy-
szenia są najlepsze, bo są 
spójne, pisane prosto z ser-
ca, z konkretnej potrzeby. 
We wnioskach nie chodzi 
o to, aby używać wyszuka-
nego słownictwa tylko do-
brze przedstawić problem i 
wskazać czytelnie projekt, 
jako jego rozwiązanie. Dru-
ga już bardziej przyziemna 
przeszkoda to - paradoksal-
nie - ( nanse. Wiele progra-
mów przyznaje fundusze 
na zasadzie refundacji tzn. 
najpierw trzeba zrealizować 
zadanie, ponieść koszty i 
dopiero potem można uzy-
skać zwrot środków. I to jest 
bardzo duże ograniczenie 
(nawet dla gminy, tak na 
marginesie), bo o ile takiej 
organizacji uda się uzbierać 
środki na wkład własny, to 
na zrealizowanie całości 
zadania może być już prob-
lem. Z drugiej strony, aby 
skutecznie złożyć wniosek 
o wsparcie ( nansowe trze-
ba być organizacją sforma-
lizowaną. Może dlatego z 
naszego terenu społeczne 
grupy nie sięgają po środki 
zewnętrzne, ponieważ na 
wsiach brak sformalizowa-
nych struktur. Większość 
programów skierowana 
jest do grup posiadających 
osobowość prawną np. sto-
warzyszeń. Oznacza to, że 
grupa wielbicieli wsi X czy 
chociażby rada sołecka nie 
może być wnioskodawcą na-
wet jeżeli ich projekt będzie 
najlepszym z najlepszych.

Czy mogłaby Pani 
doradzić stowarzy-
szeniom i fundacjom 
z obszaru gminy, jak 
powinny wprowa-
dzać w życie własne 
pomysły?

JS: Działając od lat w 
stowarzyszeniu Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich 
miałam okazję poprzyglą-
dać się różnym organiza-
cjom i zauważyłam, że naj-
ważniejsze to mieć zgraną 
grupę z liderem na czele, 
która wie co i po co chcia-
łaby zrobić. I najistotniejsze 

– nie poddawać się. Jeśli 
nie uda się pozyskać środ-
ków za pierwszym razem, 
to należy próbować kolejny 
raz, jak nie z tego źródła, 
to z innego. Ważne też, 
aby nie zaczynać od wiel-
kich zadań. Na początek 
najlepiej zrealizować jakiś 
mały projekt, który będzie 
próbą dla organizacji nie 
tylko w pisaniu wniosków, 
ale również we wdrażaniu 
projektu, jego rozliczeniu 
i kontynuacji. Wbrew po-
zorom te trzy ostatnie etapy 
wcale nie są łatwiejsze niż 
pozyskanie środków. Właś-
nie kończy się okres finan-
sowania 2007-2013 w czasie 
którego Bory Niemodlińskie 
udzieliły wsparcia ponad stu 
tzw. małym projektom reali-
zowanym głównie przez orga-
nizacje pozarządowe i para( e. 
Małe projekty już się skończy-
ły (czekamy na kolejny okres 

2014-2020), ale w najbliż-
szym czasie ruszy nabór do 
programu „Działaj lokalnie”, 
w ramach którego organiza-
cje będą mogły pozyskać 6 
tysięcy na planowane przed-
sięwzięcia przy minimalnym 
wkładzie własnym. Wszyst-
kich zachęcam do odwie-
dzenia strony internetowej 
www.boryniemodlinskie.pl 
oraz pro( lu tej organizacji na 
portalu społecznościowym 
facebook. Budżet gminy to 
naprawdę nie jedyne źród-
ło ( nansowania działań na 
wsi . Najbliższe i chyba naj-
bardziej dostępne to Bory 
Niemodlińskie, pozostają 
jeszcze Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, Polsko – 
Amerykańska Fundacja 
Wolności i np. konkurs 
„Seniorzy w akcji”, czy pro-
gram „Młodzież w działa-
niu”, a także szereg innych.

•

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 

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.

„„O roli organizacji pozarządowych...

A ich rola nadzorowania, wpływania i prze-

kształcania państwa jest bardzo ważna. W 

wielu kręgach i dziedzinach widać, że ludzie 

machają ręką na państwo: nie ma się co nim 

zajmować, zakładajmy swoje organizacje. 

Prowadzi to do tego, że państwo czuje się tam 

zwolnione z odpowiedzialności: „a to sobie 

rodzice zorganizują, a to pacjenci…”. I sobie 

organizują. Ale akurat ja przywiązuję wagę 

do państwa i uważam, że nie można pozwolić 

na to, żeby zbyt łatwo zwalniało się od swoich 

obowiązków.”
Antoni Sułek - pracuje w Instytucie Socjologii 

Uniwersytetu Warszawskiego

Cytat miesiąca

Lata 2014-2015 to okres przygotowań do 
nowego unijnego budżetu na lata 2014-2020, 
ale i czas podsumowań starego budżetu z 
lat 2007-2013, w tym programu Leader, w 
ramach którego działa LGD Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich (PBN).

W
edług danych Samo-

rządu Województwa 

Opolskiego na koniec 

stycznia 2014 roku z 9 765 

484 zł jakie miała do dys-

pozycji LGD PBN umowy 

zostały podpisane na 83% 

tej kwoty. Z tego na tzw. 

Małe projekty PBN zawar-

to umowy niemal na 1,9 mln 

zł, tj. na 99% dostępnych 

w tym działaniu środków. 

Spośród 12 LGD na terenie 

województwa opolskiego, 

Partnerstwo Borów Nie-

modlińskich znajduje się na 

II miejscu (za LGD Górna 

Prosna) jeśli chodzi o efek-

tywność wykorzystania 

środków z programu Lea-

der. Jednocześnie PBN wraz 

z LGD Nyskie Księstwo Je-

zior i Gór zakontraktowało 

najmniej środków na funk-

cjonowanie i bieżącą dzia-

łalność biura i LGD. 

Największym wyzwa-

niem w dystrybucji środ-

ków przez PBN ale i przez 

pozostałe LGD w skali 

całego kraju okazały się 

działania dla przedsiębior-

ców i rolników. W obu tych 

obszarach wnioski cechują 

się największą trudnością 

formalną. Także w obu tych 

działaniach notuje się naj-

większą ilość odrzuconych 

wniosków na etapie oceny 

w Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa 

w Opolu. Przykładowo na 

6 wniosków jakie zostały 

złożone za pośrednictwem 

Partnerstwa Borów Niemod-

lińskich na działania dla rol-

ników, Agencja Restruktu-

ryzacji zaakceptowała tylko 

2 wnioski. W działaniu dla 

mikroprzedsiębiorców na 

13 przekazanych wniosków 

dofinansowanie uzyskały 

zaledwie 2. W skali woje-

wództwa przez wszystkie 

LGD do ARiMR w Opolu 

tylko w działaniu dla mi-

kroprzedsiębiorców zostało 

złożonych 146 wniosków, a 

Leader 
na fi nale

akceptację Agencji uzyskało 

24 z nich (tj. niecałe 16,5% 

złożonych wniosków).

Jak będzie wyglądał pro-

gram Leader od 2014 roku 

dowiemy się kiedy tylko 

Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi przyjmie 

stosowne Rozporządze-

nia a Komisja Europejska 

zaakceptuje projekt pol-

skiego Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. Już dziś 

wiadomo, że przed LGD 

stworzenie nowej Lokal-

nej Strategii Rozwoju i 

określenie jaką aktywność 

w Borach Niemodlińskich 

będzie wspierała. 

Nie byłoby jednak LGD 

gdyby nie ludzie Borów 

Niemodlińskich, dlatego 

też największą wartością 

całego programu Leader 

jaką udało się osiągnąć są 

nowe pomysły i chęć no-

wych kontaktów, podjęcie 

prób zbliżenia do siebie 

ludzi zza lasu i sprzed lasu 

oraz pokazanie, że Bory 

Niemodlińskie mogą być 

tym co nas może jednoczyć 

i tworzyć wspólnotę. Czy i 

jak wykorzystamy tą naukę 

z okresu 2007-2013 pokaże 

już nowy okres 2014-2020. 

7 zasad LGD Partnerstwo Borów 

Niemodlińskich

1. Żeby obszar LGD zaczął “hulać” 
potrzeba dużo ciężkiej pracy, ale 
warto ją podjąć żeby najpierw lepiej 
poznawać siebie nawzajem, swoje 
umiejętności i miejsce, w którym 
mieszkamy. 
2. Zwykle potrzeba całego jednego 
okresu (6-7 lat) aby nauczyć się 
LEADERa, potem przychodzą „tłuste 
lata”. Partnerstwa można się 
nauczyć ale wymaga to cierpliwości i 
otwartości. 
3. Politycy nie powinni zajmować 
się projektami. Powinni rozmawiać 
o korzyściach, jakie projekty mogą 
przynieść dla regionu i udzielać 
wsparcia.
4. Wspieramy aktywność, współpracę, 
udzielamy wskazówek, ale nikogo nie 
wyręczamy. Aby aktywność utrzymać 
na dłuższy czas – inicjatywa i działanie 
muszą pochodzić od nas samych, 
mieszkańców.
5. Nie mierzymy sukcesu LEADERa tylko 
w pieniądzach, ale tym na ile przyczynił 
się do zwiększenia poczucia lokalnej 
tożsamości. 
6. To ciekawe projekty z ludźmi, a nie 
pieniądze, są duszą LEADERa.
7. W wielu przypadkach problemem 
nie jest brak pieniędzy. Dobre pomysły 
najczęściej rodzą się z mądrych 
dyskusji i wzajemnych inspiracji.  
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