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Projekt miesiąca
Usługi stolarskie w Borach Niemodlińskich

Projekt miesiąca
Usługi stolarskie w Borach Niemodlińskich

Wnioskodawca:  Ditmar Gawlista,  
 Wawelno, 
 gm. Komprachcice
Termin realizacji:  2012-2014 r.
Kwota wsparcia:  53 035,50 zł 
 (dwa projekty)
Wartość całego projektu:  133 245,00zł 
 (dwa projekty)
Dofi nansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Przedsięwzięcie 1: 
Bory Niemodlińskie miejscem zrównoważonej gospodarki 
zasobami naturalnymi
Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności  
nierolniczej
Opis projektu: Zakład stolarski Pana Ditmara Gawlisty 
z Wawelna, gm. Komprachcice istnieje od 1980 roku. 
Obrabiane w zakładzie drewno najczęściej jest surowcem 
miejscowego pochodzenia, z lasów  leśnictwa Dąbrowa, 
Nadleśnictwo Opole. Zakład specjalizuje się w produkcji 
elementów ciesielskich i konstrukcyjnych. W ramach 
programu Leader fi rma realizowała dwa projekty związane 
z doposażeniem i modernizacją warsztatu stolarskiego. 
Pierwszy projekt został złożony w roku 2011 i obejmował 
zakup maszyny do obróbki drewna- formatówki oraz 
budowę wiaty służącej  jako suszarnia drewna. Drugi 
projekt złożony w roku 2012 obejmuje doposażenie 
o frezarkę oraz wybrukowanie placu wokół stolarni. 

P
o zapoznaniu się z wnio-

skami mogę stwierdzić, że 

określenie czym jest pra-

ca wolontaryjna przysparzało 

sporo problemów dlatego po-

stanowiłam ją nieco przybliżyć. 

Praca bez wynagrodzenia w 

Polsce powojennej ogranicza-

ła się do Związku Harcerstwa 

Polskiego oraz ruchów czy 

organizacji kościelnych i sa-

mopomocowych.  W okresie 

PRL-u praca społeczna  za-

zwyczaj była przymusowa lub 

jej cel nie był akceptowany. Ne-

gatywne skojarzenia z okresem 

PRL spowodowały, że od 1990 

r. kiedy w Polsce zaczęły po-

wstawać organizacje pozarzą-

dowe coraz częściej używało 

się zapożyczonego z zachodu 

określenia praca wolontaryj-

na lub po prostu wolontariat.

Znaczenie słów wolontariusz 

ale też organizacja pozarządo-

wa oraz działalność pożytku 

publicznego zostało po raz 

pierwszy określone 24 kwietnia 

2003 roku w Ustawie o działal-

ności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Ustawa reguluje 

również zasady angażowania 

Być potrzebnym
Jednym z zadań wnioskodawców zakończonego właśnie konkursu 
Działaj lokalnie w Borach Niemodlińskich było określenie ilości 
wolontariuszy i zakresu ich prac na rzecz planowanych projektów.

wolontariuszy, ich prawa i 

obowiązki oraz przysługujące 

im świadczenia. Według Usta-

wy wolontariuszem jest ten, 

kto dobrowolnie i świadomie 

oraz bezpłatnie angażuje się 

w pracę wykraczającą poza 

związki rodzinno-koleżeńsko-

-przyjacielskie na rzecz osób, 

organizacji pozarządowych, 

a także rozmaitych instytucji 

działających w różnych obsza-

rach społecznych. Określenie 

„wykraczająca poza związki 

rodzinno-koleżeńsko-przyja-

cielskie” oznacza, że nie każ-

da praca na rzecz innych jest 

wolontariatem. Dla przykładu 

pomoc własnej babci wolon-

tariatem nie jest, natomiast po-

moc niespokrewnionej starszej 

osobie w zakupach, korepety-

cje dla dzieci ze wsi, pomoc w 

napisaniu pisma urzędowego, 

wspólne posprzątanie parku 

czy placu zabaw – jest. Wolon-

tariusz kojarzy nam się często 

z superbohaterem, postacią z 

pomników i telewizji. A prze-

cież każdy z nas w mniejszym 

czy większym stopniu jest lub 

może być wolontariuszem i 

do tego nie potrzeba spełniać 

szczególnych warunków. Wy-

starczy chęć działania i wie-

dza o tym co robimy najlepiej. 

Najważniejszym pojęciem 

związanym z wolontariatem 

jest motywacja. Aby dana praca 

wolontaryjna była satysfakcjo-

nująca, zarówno wolontariusz, 

jak i organizacja z nim współ-

pracująca powinny wiedzieć 

dlaczego ktoś chce wykony-

wać bez wynagrodzenia mate-

rialnego właśnie tą, a nie inną 

pracę. Najczęściej angażujemy 

się społecznie, bo ma to dla nas 

sens. Chcemy zrobić coś do-

brego, pożytecznego, czujemy 

potrzebę kontaktu z ludźmi lub 

nawiązania nowych znajomo-

ści, mamy chęć bycia potrzeb-

nym, podzielenia się swoimi 

umiejętnościami, mamy chęć 

spłacenia dobra, które kiedyś od 

kogoś się otrzymało, współtwo-

rzenia ważnych spraw w naszej 

wsi, mieście czy kraju. Czy w 

końcu chęć zdobycia nowych 

umiejętności oraz doświadczeń 

zawodowych i życiowych. I 

jeszcze jedno, wolontariuszem 

jest każdy kto pomaga bez 

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

4

względu na ilość; czasami wy-

starczy pomóc jednej osobie 

czy wesprzeć jedną sprawę. 

Wewnętrznej motywacji  i po-

trzeby do pracy społecznej-wo-

lontaryjnej nie da się niczym 

zastąpić. Nie można również 

zakładać, że bez względu na 

okoliczności motywacja będzie 

u wolontariusza „na zawsze”. 

Wolontariusz dąży do rozwoju 

i jeśli przestanie widzieć jego 

możliwość w organizacji czy 

grupie zapewne zaangażuje się 

w coś innego, co bardziej bę-

dzie odpowiadało jego potrze-

bom. Dlatego tak ważna jest 

dbałość o tych, którzy już się 

angażują na rzecz innych. 

W Polsce wolontariat jest 

wciąż mało popularny. Wyni-

ka to w pierwszej kolejności z 

zabiegania o własne potrzeby 

(np. samodzielne mieszkanie, 

praca) a dopiero w dalszej ko-

lejności potrzeby społeczne. 

Dodatkowo świadomość za-

angażowania społecznego w 

organizacjach pozarządowych, 

grupach nieformalnych, Ra-

dach Sołeckich czy Grupach 

Odnowy Wsi wciąż jest niska. 

Warto jednak pamiętać, że wszy-

scy możemy się od siebie uczyć 

i że każdy ma w sobie potencjał 

by zostać wolontariuszem. 

Jadwiga Wójciak 
– prezes 

Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich 
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Spotkanie sieci LGD
11 czerwca 2014 roku w świetlicy we 
Wrzoskach (gm. Dąbrowa) spotkało się 
12 opolskich LGD. 
Spotkanie przeznaczone było na dyskusje 
o przyszłości opolskich LGD, w tym także 
o przyszłości Funduszu Morskiego i 
Rybackiego w województwie opolskim. 
Wiele miejsca w dyskusjach zajęło 
omówienie sposobu funkcjonowania LGD, 
ich wielkości, wielofunduszowych Lokalnych 
Strategii Rozwoju. Odrębną kwestią była 
prezentacja nakładania się na obszar LGD 
funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej. 
Opolskie Lokalne Grupy Działania 
jednogłośnie przyjęły stanowisko 
o zacieśnieniu wzajemnych relacji i 
ujednoliceniu wszystkich działań związanych 
z przyszłością Leadera w województwie 
w myśl zasady, że razem można więcej 
i skuteczniej. Następne spotkanie Sieć 
opolskich LGD zaplanowała w LGD Kraina 
Dinozaurów.
Sieć opolskich LGD składa serdeczne 
podziękowania dla Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 
udostępnienie sali na spotkanie.

Wrzoski, 11.06.2014 r.

Wiadomości z łąk
Miniony miesiąc 
realizacji projektu 
„Derkacz” przyniósł 
wiele ciekawych 
informacji 
dotyczących 
przyrody Borów 
Niemodlińskich. 
Botaniczki 

zaangażowane w realizację projektu odkryły 
(a właściwie potwierdziły) stanowisko 
kosaćca syberyjskiego pod Korfantowem. 
Trzy kępy tej rośliny z Czerwonej Listy 
Roślin i Grzybów porastają płytki rów 
melioracyjny na jednej z podkorfantowskich 
łąk. Inną ciekawostką jest ptak kropiatka, 
największa polska kureczka zanotowana 
w trakcie badań projektu „Derkacz” na 
południowy-zachód od Tułowic. Zakończyła 
się też nocna inwentaryzacja derkacza na 
łąkach w Ligocie Prószkowskiej. Tylko w 
jedną noc stwierdzono tam rekordową liczbę 
24 samców derkacza. Ponadto na trzech 
stanowiskach w Borach Niemodlińskich 
został stwierdzony motyl czerwończyk 
nieparek (znajdujący się na Czerwonej Liście 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce). 

Bory Niemodlińskie, czerwiec 2014 r. 

Kontrola biura
Przez najbliższy miesiąc, do połowy 
lipca 2014 roku Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich podlega planowej 
kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 
Delegatura w Opolu. 
Przedmiotem audytu jest jakość i stan 
przygotowania stowarzyszenia do 
prowadzenia programu Leader w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Obszarów Wiejskich. Kontrolą objęte są 
wszystkie dokumenty Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich. Wyniki w formie raportu 
posłużą do wypracowania rozwiązań na 
nowy okres programowanie UE 2014-2020 
oraz refl eksji nad sposobem wydatkowania 
funduszy z minionego już okresu 
fi nansowego 2007-2013.

Niemodlin, 6.06.2014 

Wyniki „Działaj lokalnie” 2014
24 czerwca 2014 roku, po dwóch tygodniach oceny zostały wybrane wnioski, które otrzymają 
dofi nansowanie w ramach programu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich w roku 2014-2015.

T
egoroczny nabór wnio-
sków do programu „Dzia-
łaj lokalnie” był już dru-

gim w historii Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich. W 
generatorze wniosków za-
rejestrowanych zostało 31 
wniosków, spośród których 
jeden nie przeszedł oceny 
formalnej i nie podlegał 
dalszej oceny. Pozostałe 
30 wniosków zostało oce-
nionych przez 5-osobową 
komisję składającą się z 
przedstawicieli gmin Borów 
Niemodlińskich, w tym z 
wydelegowanego pracowni-
ka biura Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich. Tegoroczna 

ocena była znacznie trudniej-
sza niż w roku poprzednim. 
Poziom wielu projektów był 
bardzo wyrównany. Najwię-
cej uwag komisja oceniająca 
miała do części dotyczącej 
właściwego opisywania 
problemów i potrzeb w miej-
scowościach. W wielu wnio-
skach ta część projektów była 
najsłabsza. Maksymalnie 
wniosek mógł otrzymać 40 
punktów, jednakże należy 
pamiętać, że kryteria są tylko 
pomocą, zarówno przy two-
rzeniu jak i ocenie projektów. 
Prezentujemy listę wniosków, 
które otrzymają dofinanso-
wanie do realizacji:

Rozmowa z przedstawicielem Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Komisji Oceniającej wnioski 
„Działaj lokalnie”, Danielem Podobińskim

Poza schematy

- Zakończył się drugi 
nabór wniosków do DL. 
Jakie były Twoje pierwsze 
refl eksje po zapoznaniu się 
z wszystkimi projektami, 
które wpłynęły do 
Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich?
Widać, że zainteresowanie 
programem wzrasta i że ludzie 
chętnie chcą brać sprawy 
w swoje ręce. To ogromnie 
budujące, że w ponad 30 
miejscach w Borach spotkali 
się mieszkańcy, dyskutowali 
o swoich wsiach, zdobyli 
się na refl eksję o zasobach 
i potrzebach miejscowości 
i napisali projekty. Mam 
wrażenie, że taka refl eksja 
miała miejsce często po 
raz pierwszy. Widać też 
jak dużo pracy potrzeba w 
zmianie sposobu myślenia, 
tak żebyśmy się nauczyli 
korzystać z tego co już na 
wsiach zostało zrobione. 
Ostatnie lata przyniosły 
bardzo wiele projektów z 
zakresu infrastruktury, mamy 
często wyremontowane 
świetlice, nowy plac zabaw, 
boisko.Wciąż jednak 
potrzebujemy dobrych 
pomysłów jak z tego 
korzystać, co ciekawego 
zorganizować w świetlicy czy 
na boisku. Najczęściej bowiem 
głównym problemem na wsi 
okazuje się brak ciekawego, 
mądrego pomysłu co 
robić, a nie miejsca gdzie to 
realizować. 

- Czy zaskoczyło Cię coś w 
trakcie oceny wniosków?
Posiedzenie, na którym 
Komisja wybrała 7 projektów 
do dofi nansowania trwało 
ponad 4,5 h. Wcześniej 
mieliśmy niemal 2 tygodnie 
na to, żeby zapoznać się z 
projektami i je wstępnie 
ocenić. To, na co chciałem 
zwrócić szczególną uwagę, 
to fakt, że wiele projektów 
zmusiło członków Komisji 
do wykroczenia poza 
utarte schematy myślenia, 
granice postrzegania swoich 
społeczności. Takie projekty 
wydają się być szczególnie 

1. Siłownia Paula Club, Grupa 
Paula Club, Wawelno, gm. 
Komprachcice

2. I dla ciała i dla ducha - 
promujemy zdrowy tryb 
życia w Jasienicy Dolnej, 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Jasienicy Dolna i wsi 
Drogoszów, Jasienica Dolna, 
gm. Łambinowice 

3. Wspólna zabawa i wspólna 
praca - społeczność jednoczy 
i wzbogaca, Grupa MegaPaka, 
Ligota Prószkowska, gm. 
Prószków

4. BJJ A Way Of Life, Klub 
Sportowy, Spartan Fight Team 
Tułowice, Tułowice

5. Oto jest nasz trud codzienny. 
Zawody, profesje, usługi 
dawnych i współczesnych 
mieszkańców Chmielowic, 
Towarzystwo Przyjaciół 
Chmielowic, Chmielowice, gm. 
Komprachcice

6. Teatr - dostępny, bezpłatny i 
na poziomie – czyli rozwijamy 
talenty, pielęgnujemy tradycje, 
Amatorski Zespół Teatralny, 
Rogi, gm. Niemodlin  

7. Jak cię widzą, tak cię 
piszą, Grupa Nieformalna 
Niesiebędowice, 
Niesiebędowice, gm. 
Korfantów

Partnerstwo Borów Nie-
modlińskich składa ser-
deczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy złożyli 
wnioski. To 31 miejsc w 
Borach Niemodlińskich, w 
których spotkali się ludzie, 
chcący zadziałać na rzecz 
dobra wspólnego i stworzyć 
projekty. Dziękujemy!  

•

wartościowe, bo tylko nowe 
doświadczenia i wyzwania 
sprzyjają rozwojowi 
osobistemu i swoich 
miejscowości. Powtarzanie 
ciągle tych samych rozwiązań 
i projektów daje może 
poczucie bezpieczeństwa, 
ale może usypiać ludzi. 
Często wpadamy w rutynę 
i schematy. Podobnie jest 
z projektami, jeśli stale 
powielamy ten sam pomysł, 
nawet najlepszy, z czasem 
może on stracić swoje 
pozytywne oddziaływanie. 
DL zachęca do refl eksji, 
nowych inspiracji i odważnych, 
nietuzinkowych działań. 

- Dlaczego Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich 
zdecydowało się w ogóle 
na realizację programu DL? 
Przecież realizujecie już 
program Leader? 
Każdy z tych programów 
ma inne zadania, posługuje 
się innymi narzędziami, ale 
łączy je wspólny cel - rozwój 
społeczności lokalnych i dobra 
wspólnego. Z pewnością DL 
kładzie większy nacisk na 
wymiar społeczny projektów i 
zaangażowanie ludzi w projekt, 
od momentu napisania 
wniosku poprzez jego realizację 
aż do rozliczenia zadania. W 
programie DL zapytujemy 
mieszkańców wsi o to co im 
doskwiera na wsiach, ale i też 
z czego są dumni. Chcemy 
zachęcić w ten sposób do 
spróbowania przezwyciężenia 
braków na wsiach tym, co 
jest ich największym atutem. 
Oczywiście podjęcie się DL 
wynika też ze względów 
formalno-prawnych. Projekty 
te są bowiem bardziej 
przyjazne, otrzymują dotację 
przed realizacją, a ponadto 
procedury zostały uproszczone 
mimo, że odpowiedzialność za 
ludzi w projekcie i przekazany 
grant jest niezmiennie duża. 
Wszystko po to, by mieszkańcy 
mieli rzeczywisty czas i chęci 
na prawdziwą refl eksję 
nad stanem swoich wsi i 
miasteczek, a nie tylko na to, 
jakie załączniki są konieczne 

do wniosku czy jakie podpisy i 
pieczątki należy zorganizować. 
W DL jest też biurokracja, ale 
ma ona służyć ludziom, a nie 
odwrotnie. Mechanizm DL 
będzie też wdrażany w nowym 
Leaderze w latach 2014-2020, 
traktujemy więc ten mechanizm 
jako swoisty pilotaż. 

- Czy jest coś w „Działaj 
lokalnie” co stanowi 
problemem dla 
oceniającego wnioski?
Dzięki temu, że generator 
wniosków stwarza możliwość 
przesłania Wnioskodawcom 
informacji zwrotnej, każdy 
członek Komisji oceniającej 
po ocenie wniosku może 
przesłać do Wnioskodawcy 
uwagi, sugestie, które mogą 
pomóc przy następnym 
naborze. To jest forma 
komunikacji z tymi, którzy 
składają wnioski. Dla mnie 
największym problemem, 
trudnością była kwestia 
sztucznego wydłużania 
czasu trwania projektu. Z 
założenia projekt powinien 
trwać minimum 3 miesiące. W 
kilku wnioskach zdarzały się 
przypadki, że zajęcia trwały 
2 miesiące a zakończenie 
projektu w postaci spotkania 
podsumowującego 
przewidziano na kolejne 
2 miesiące. Chciałbym też 
żebyśmy pisząc projekty 
bardziej wierzyli w swoje 
umiejętności, pisali wnioski 
swoim językiem, może nawet 
czasami potocznym. Wnioski 
do DL to nie klasówka ani 
projekt budowy II linii metra 
w Warszawie. Nie silmy się 
na sztuczny, specjalistyczny 
język wielkich projektów. 
Pomoc gminy przy pisaniu 
projektów potraktujmy jako 
współpracę, a nie przekazanie 
zadania napisania projektu 
dla pracownika. Im bardziej 
zaangażujemy się w samo 
pisanie wniosku tym lepiej 
będzie on późnej przez nas 
realizowany. W poprzednich 
edycjach konkursu w kraju 
pojawiały się przypadki, 
że projekt napisała osoba 
z urzędu, a realizowali go 

mieszkańcy. Kiedy po 3 
miesiącach realizacji na 
miejsce przyjechała ekipa DL, 
okazało się, że realizatorzy 
nie potrafi li odnaleźć 
dokumentacji swojego 
projektu, a nawet umowy. 
Tego chcemy unikać.

- Czym więc jest to dobro 
wspólne, o którym tyle się 
mówi w „Działaj lokalnie”?
Dobro wspólne to wartość 
jaka wynika z bycia, 
mieszkania, przebywania 
razem. Wszystko to, co 
pozwala nam później 
wspólnie rozwiązywać 
problemy, pozyskiwać nowych 
partnerów do naszych spraw, 
a przede wszystkim dobrze 
się czuć ze sobą i w miejscu, 
w którym mieszkamy. Silne 
więzi, relacje, wiarygodność, 
solidarność, empatia, 
pomocniczość, wspólnota. 
Dobro wspólne to taka 
wartość, której nie można 
zbudować raz na zawsze. 
Jest takie powiedzenie, które 
mówi, że miłość jest jedyną 
wartością, która się mnoży 
jeśli się ją dzieli. Podobnie jest 
z dobrem wspólnym. Ale to 
kwestia osobistego wyboru, 
nie można przecież nikogo 
zmusić do aktywności.  

- Co powiedziałbyś tym, 
którzy otrzymali granty 
i tym, których wnioski 
nie uzyskały wsparcia 
w ramach tegorocznego 
konkursu?
Tych, którzy nie otrzymali 
grantu zachęcam do 
spojrzenia na DL jako nowe 
doświadczenie. Po projektach 
widać, że wiele osób pisało 
je po raz pierwszy, mam 
nadzieję, że nie ostatni. Liczę, 
że ta pierwsza wspólna nauka 
będzie owocowała w kolejnych 
edycjach programu jeszcze 
lepszymi wnioskami. Tym, 
których organizacje otrzymały 
grant życzę aby realizacja 
projektów przyniosła im 
przede wszystkim dużo 
radości i satysfakcji ze 
wspólnego działania. 

•
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Forum Inicjatyw 
Pozarządowych
Dwa dni trwało wojewódzkie Forum 
Inicjatyw Pozarządowych (FIP) w Opolu, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich. 
FIP został zorganizowany przez Opolskie 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
w opolu i Sieć SPLOT w ramach 
ogólnopolskiego projektu III sektor dla Polski. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, 
przedstawicieli opolskich NGO, urzędników i 
zaproszonych gości. Debata była refl eksją nad 
kondycją III sektora w województwie opolskim 
i Polsce a także miała przybliżyć zadania i cele 
Rad Pożytku. Więcej informacji o debacie i 
projekcie na stronie www.ocwip.pl  

Opole, 2-3.06.2014

Spotkanie w Łączniku

28 maja, na zaproszenie Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi Łącznik w gminie 
Biała, uczestniczyliśmy w spotkaniu 
poświęconym programowi „Działaj 
Lokalnie. 
Łącznik gościł u siebie przedstawicieli 
Józefowa, miejscowości Ogiernicze, Pogórza 
i Niemodlina zainteresowanych złożeniem 
wniosku do tegorocznej edycji konkursu 
„Działaj lokalnie”. Spotkanie było okazją do 
omówienia pomysłów projektów w swoich 
miejscowościach.  Dyskusja trwała dwie 
godziny i była pierwszą dotyczącą „Działaj 
lokalnie”, zorganizowaną samodzielnie przez 
Stowarzyszenie z Borów Niemodlińskich.

Łącznik, 28.05.2014

Trwają badania
W miesiącach czerwiec-lipiec 
2014 r.  na zlecenie Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich, wrocławska 
pracownia Socjoskop prowadzi badania 
socjologiczne na obszarze 7 gmin Borów 
Niemodlińskich: Dąbrowa, Łambinowice, 
Komprachcice, Niemodlin, Tułowice, 
Strzeleczki, Prószków.
Tematem przewodnim badań będzie 
określenie identyfi kacji mieszkańców 
z miejscem zamieszkania na terenie 
Borów Niemodlińskich i rozpoznawalność 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
Powodzenie badań w dużej mierze zależy 
od aktywnego uczestnictwa Państwa, 
mieszkańców Borów Niemodlińskich. 
Zachęcamy więc do udziału w 
przewidywanych wywiadach telefonicznych 
lub mailowych. Wszelkie informacje uzyskane 
w toku wywiadów są anonimowe. 

czerwiec/lipiec 2014

 
„Ta historia zaczyna się 23 miliony lat 
temu...”- taki jest początek fi lmu o Borach 
Niemodlińskich, do którego rozpoczęło się 
kręcenie zdjęć. 

O
d 4 do 6 czerwca 2014 
na terenie Borów Nie-
modlińskich kręcone 

były pierwsze zdjęcia do 
$ lmu pt. „Bory Niemodliń-
skie. Ludzie i las”. W cią-
gu trzech dni terenowych, 
4-osobowa ekipa $ lmowa 
$ rmy SkyVideo z Bielska 
Białej kręciła ujęcia na łą-
kach Szyryka koło Ligoty 
Tułowickiej, torfowisku 
Kwiczalnia koło Sowina, 
śródleśnych wydmach nie-
opodal Przechoda, w ka-
mieniołomie w Graczach, 

Kręci się

w Urszulanowicach oraz 
nad stawem Sangów koło 
Rzędziwojowic. Zdjęcia 
wykonywane są za pomo-
cą oktokopterów (drony z 
kamerami), które potra$ ą 
wynieść kamerę na wyso-
kość do 60 metrów. Drugi 
sezon zdjęć przewidziany 
został na jesień 2014 roku, 
natomiast promocja $ lmu 
na późną jesień b.r. W zało-
żeniach $ lm ma opowiadać 
o związku ludzi z Borami 
Niemodlińskich. 

•

 

34 członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich wzięło udział w XIV Walnym Zebraniu 
Członków PBN, które odbyło się 12.06.2014 r. w Starej Poczcie w Źlinicach, gm. Prószków.

materiały o historii Smo-
larni. Wydanie publikacji 
było możliwe dzięki wnio-
skowi Gminy Strzeleczki 
do przedostatniego naboru 
wniosków na tzw. „Małe 
projekty” w Partnerstwie 
Borów Niemodlińskich.

N
a wniosek Komisji Re-
wizyjnej Członkowie 
Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich zaakcepto-
wali sprawozdanie meryto-
ryczne i $ nansowe Zarządu 
i Rady Decyzyjnej za 2013 
r.. Zaprezentowane zosta-
ły bieżące sprawy, w tym 
informacja o zamknięciu 
naboru wniosków Dzia-

XIV Walne Zebranie

łaj lokalnie. Ostatnim 
punktem Zebrania była 
dyskusja nt. odwołań zło-
żonych do ostatniego na-
boru wniosków w działaniu 
Odnowa i rozwój wsi oraz 
wynikającym z tego po-
wodu przestojem w ocenie 
wszystkich wniosków w 
Urzędzie Marszałkowskim 
w Opolu. W trakcie zebra-

nia każdy członek mógł 
wypowiedzieć się pisemnie 
(w formie kart głosowania) 
nt. tego jak wyobraża so-
bie przyszłość Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich 
oraz czym chciałby żeby 
zajmowało się PBN a czym 
nie, po roku 2014. W spot-
kaniu uczestniczył również 
prezes Lokalnej Grupy Ry-

backiej Opolszczyzna, pan 
Jakub Roszuk, który przy-
jął zaproszenie prezes PBN. 
Serdecznie dziękujemy 
Gminie Prószków oraz 
Pani Marii Urbackiej z 
sołectwa Źlinice za ugosz-
czenie nas w budynku Sta-
rej Poczty i przepysznego 
serowego kołacza.

•

 
19 czerwca 2014 
roku w Smolarni, gm. 
Strzeleczki odbyła 
się promocja książki 
„Smolarnia”. 

350 lat

350 lat historii”, której 
autorem jest Ro-

bert Hellfeier. Sala „Ome-
gi”, lokalu w Smolarni, w 
którym odbywała się pro-
mocja, pękała w szwach! 
Na spotkanie przybyli za-
równo mieszkańcy gminy 
Strzeleczki, ale też z gmin: 
Niemodlin, Biała i Prósz-
ków. W programie promo-
cji było wystąpienie człon-
ków Komisji Historycznej 
Powiatu Prudnickiego. 
Prof. dr Ralph Wrobel 
omówił działalność Komi-

sji a dr Joachim Himanek 
zaprezentował wykład pt. 
„Od drzewa genealogicz-
nego do historii lokalnej”. 
Przedstawił w nim drogę 
jaką przebył od zaintereso-
wań związanych z rodzinną 
genealogią do badań nad 
historią swojej miejscowo-
ści. Wykładom towarzy-
szyła rozmowa z autorem 
książki, którą poprowadził 
pracownik biura PBN Da-
niel Podobiński. Książka 
liczy 292 strony. Przygo-
towując się do jej wydania 
Robert zebrał ponad 40 h 
wywiadów z mieszkańcami 
swojej wsi, sporządził nie-
mal 110 notatek ze spotkań. 
Przygoda z historią zaczęła 
się od spotkania Roberta z 
Erykiem Murlowskim z 
Chrzelic, który 7 lat wcześ-
niej przekazał mu pierwsze 

W trakcie promocji prze-
prowadzana była także 
zbiórka publiczna, z której 
dochód w całości zostanie 
przeznaczony na pokrycie 
kosztów leczenia Roberta, 
chorującego na mukowi-
scydozę.  •
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W tym numerze polecamy wyprawę nad Staw Loża. Jest to drugi co do wielkości zbiornik wodny 
Borów Niemodlińskich, liczący ponad 53 ha powierzchni. Większy od niego jest tylko staw Sangów 
(Zangów) o bezkonkurencyjnej w obrębie Borów Niemodlińskich powierzchni ponad 137 ha. 

S
taw Loża położony 

jest na obszarze gminy 

Niemodlin, w bezpo-

średnim sąsiedztwie wsi 

Lipno. Jest łatwo dostęp-

ny, znajduje się bowiem po 

przeciwnej stronie wzglę-

dem wejścia do parku w 

Lipnie od drogi Lipno-Ja-

czowice. 

Powstanie stawu Loża, 

lub też Loga, datuje się 

na XVI wiek i wiąże się z 

postacią założyciela Mat-

hesa Logau, od nazwiska 

którego pochodzi dzisiej-

sza nazwa zbiornika. Loga 

powstała jako typowy staw 

hodowlany. Wybrane przez 

Wędrówki przez Bory

Mathesa pola i łąki w oko-

licach Lipna zostały skon-

fiskowane, a właściciele 

gruntów otrzymywali jako 

rekompensatę grunty często 

gorszej jakości lub dalej po-

łożone. Tak pozyskany ob-

szar został zalany w wyni-

ku spiętrzonej wody. Około 

roku 1734 Staw Loga liczył 

niemal 59 ha i był czwar-

tym co do wielkości stawem 

dóbr Niemodlin i Tułowice 

(większy pozostawał San-

gów oraz staw Wołowski- 

69 ha i Wiejski w okolicach 

Rzędziwojowic- ponad 100 

ha). Kiedy z końcem XVIII 

wieku nadszedł zmierzch 

świetności stawów niemod-

lińskich rozpoczęła się ich 

masowa redukcja. Cześć 

stawów zamieniono na łąki 

lub pola uprawne, część 

została znacznie zmniej-

szona. W tym czasie Loża 

została przedzielona grob-

lą. Około 1926 roku staw 

liczył nieco ponad 30 ha 

powierzchni. Loża był i jest 

nadal największym stawem 

przy Zwierzyńcu w Lipnie. 

Był szczególnie ulubionym 

stawem hrabiego Friedri-

cha Leopolda Praschmy z 

Niemodlina, który często 

polował na nim na kaczki, 

zapraszając przy tym zna-

mienitych gości. Pod ko-

niec lat 30-tych XX wieku 

na Loży przebywał m.in. 

książę raciborski.

Wycieczkę, najlepiej 

pieszą, wokół stawu Loża 

warto rozpocząć z drogi 

Lipno-Jaczowice i kiero-

wać się drogą biegnącą 

wzdłuż grobli w kierun-

ku północno-wschodnim. 

Droga jest bardzo do-

bra, czytelna i częściowo 

oznakowana. Trzymając 

się głównego szlaku staw 

zawsze będzie po naszej 

prawej stronie.  Po około 

2 km dojdziemy do skrzy-

żowania dróg. Po lewej 

stronie punktem charak-

terystycznym będą dla 

nas znaczne wyniesienia 

polodowcowe, my zaś kie-

rujemy się dalej na północ. 

Przy kolejnym skrzyżowa-

niu dróg charakterystycz-

nych dzięki dwóm dębom 

przy nim rosnącym, można 

zobaczyć ruiny zabudowy 

systemu do hodowli ryb. 

Długość całego obejścia 

to około 4 km. Przy odro-

binie szczęścia na stawie 

można spotkać m.in. cza-

ple, orły bieliki czy rybi-

twy i mewy śmieszki. O 

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.

„Warto pamiętać, że w wolontariacie brak rekompensaty $ nansowej 

sprawia, że działa szczególnie wewnętrzna motywacja, potrzeba bycia 

aktywnym, a często proaktywnym – czyli takim, kto sam kreuje zdarzenia, 

wychodzi pierwszy z propozycjami wymyślonymi twórczo przez siebie. 

Takich wolontariuszy najbardziej cenię. Tacy też są szczególnie skuteczni 

w organizacji.

Myślenie o wolontariacie jako o zasobach cech heroicznych jest błędem, 

w pewnym sensie wykluczającym innych z tej roli. Tak jak w każdej pracy 

sprawdzają się różne predyspozycje, tak też i w wolontariacie w zależno-

ści od jego rodzaju będą sprawdzać się różnorodne zestawy kompetencji 

osobistych. Na pewno to, co jest typowe dla wolontariatu to specy$ czna 

motywacja, chęci do dzielenia się. Trzeba coś mieć, aby to coś oddać w 

części innym. Może to być swój czas, umiejętności często bardzo specjali-

styczne, uważność dla drugiego człowieka, cierpliwość, ale i energia - siła 

ta $ zyczna i emocjonalna, szczególne ciepło, wewnętrzna „jasność” wyni-

kająca z akceptacji dla innych. „Przyjmuję Ciebie takim jakim jesteś, bez 

stawiania żadnych warunków wstępnych” to umiejętność, która bardzo 

pomaga być skutecznym wolontariuszem”

Zdzisław Hofman, 
Fundacja Rozwoju Wolontariatu 

Cytat miesiąca
1. Imię tej świętej nosi 
Bractwo przy kościele w 
Kujawach (gm. Strzeleczki)
2. Skała z Graczy
3. Rezerwat pod napięciem w 
Borach Niemodlińskich
4. Niemodlińska ryba
5. Z susłami w 
Łambinowicach
6. Rezerwat modrzewiowy 
koło Prószkowa
7. Złote w Szydłowie
8. W Prószkowie przed 
porcelaną z Tułowic
9. Jeden z dwóch na bramie 
w Mosznej
10. Wodny kolos Borów 
Niemodlińskich 

Rozwiązaniem krzyżówki 
jest hasło oraz wskazanie 
jego związku z Borami 
Niemodlińskimi. Rozwiązanie 
wyślij pocztą do 20 lipca na 
adres Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich (patrz stopka) 
wraz z podaniem swoich 
danych kontaktowych. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi 
rozlosujemy niespodziankę. 

Krzyżówka - borówka

mewach śmieszkach na 

stawie Sangów, kilka kilo-

metrów od Loży, pisał XIX 

wieczny ornitolog Paul Ko-

libay. Wśród notatek znaj-

dziemy taki opis: „Każdy 

powinien zobaczyć staw 

Za ngów i  Ka maszka 

(...) w czasie lęgów mew 

śmieszek. Jest ich tu nie-

prawdopodobna ilość, a 

gniazda są niemal wszę-

dzie, tak że trzeba dużej 

uwagi, aby ich nie rozdep-

tać. Ogłuszająca wrzawa 

ptaków już z daleka „ude-

rza” odwiedzających staw 

gości...”.

Czytelników i miłośni-

ków Borów Niemodlińskich 

zachęcamy do dzielenia się 

na stronach Nowej Gaze-

ty informacjami o swoich 

ulubionych miejscach w 

Borach Niemodlińskich. 

Najciekawsze opisy, zdję-

cia i lokalizacje znajdą się 

w kolejnych numerach na-

szej wkładki. Zapraszamy 

do współpracy. Informacje 

można wysyłać mailem: 

niemodlinskie@op.pl lub 

dostarczyć pocztą na adres 

Partnerstwa Borów Nie-

modlińskich.

d.p.
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