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Projekt miesiącaProjekt miesiąca
Plac w Wierzbiu

Wnioskodawca:  Gmina   
	 Łambinowice	 	
Lokalizacja:	 Wierzbie,	
	 gm.	Łambinowice
Termin realizacji:  2010	r.
Wnioskowana kwota wsparcia:  246	845,00	zł 
Ostateczna kwota 
refundacji środków UE:  133	245,00	zł
Wartość całego projektu 
(wg wniosku): 	 400	434,74	zł		  
Dofinansowanie	w	ramach	Lokalnej	Strategii	Rozwoju	
Partnerstwa	Borów	Niemodlińskich,	Przedsięwzięcie	4-	
Przestrzeń	kultur.
Opis projektu:  
Plac	strażacki	w	Wierzbiu,	gm.	Łambinowice	zlokalizowany	jest	w	
najstarszej	części	wsi	Wierzbie.	Sąsiaduje	bezpośrednio	z	terenem	
kościoła,	kaplicy,	cmentarza	oraz	stawu	strażackiego	i	remizy	
OSP	w	Wierzbiu.	Przed	realizacją	projektu	teren	zarośnięty	był	
żywopłotem	i	zdziczałymi	drzewami	owocowymi.	Dodatkowo	w	
samym	środku	placu	funkcjonowała	stacja	transformatorowa,	
która	dominowała	w	tej	części	wsi.	W	ramach	projektu	dokonano	
przesunięcia	transformatora	a	powstała	przestrzeń	została	
zagospodarowana	na	cele	społeczne.	Dokonano	nowych	
nasadzeń.	Na	placu	zostały	wyeksponowane	kamienne	słupy	oraz	
kamień	młyński	jako	pamiątki	po	nieistniejącym	już	XIX	wiecznym	
folwarku	we	wsi	a	ponadto	wybudowano	niewielki	drewniany	
pomost	przy	stawie,	sąsiadującym	z	placem.	Zagospodarowania	
terenu	dokonała	firma	Budmar	z	Opola,	która	wygrała	przetarg	
kwotą	208	600,00	zł 
Równocześnie	z	budową	placu	odbywała	się	budowa	ulicy	
Strażackiej	w	Wierzbiu	za	kwotę	133	710,46	zł.	

Zwyczaje, obrzędy, wszel-
kie przejawy twórczości, 
jak i wytwory rzemiosła 

oraz przedmioty codzienne-
go użytku, a także sposoby 
gospodarowania i nabyte 
umiejętności, są elementa-
mi dziedzictwa. 

Dziedzictwo to także 
krajobraz, a więc przyroda 
przekształcona poprzez obec-
ność i działalność człowieka: 
szachownice pól, układ wsi, 
przebieg dróg, poszczególne 
zabudowania i całe panoramy. 
Wszystkie te elementy składa-
ją się na historię miejsc i ludzi, 
którzy w tych miejscach żyją.

Ale nie wszystko, co po-
zostawili nam przodkowie, 
traktujemy jako dziedzictwo. 
Istotne jest to, którym jego 
elementom wspólnota przypi-
sze znaczenie i wartości. Te 
elementy stają się wówczas 
cennym dobrem, zasługującym 
na pielęgnowanie i ochronę.

Budowla, jej kształt, kolor i 
sposób pokrycia dachu, drzewa 
posadzone przez przodków, aleje 

O tożsamości
Dziedzictwo kulturowe wsi jest świadectwem 
tego, jak żyły kolejne pokolenia, jak budowały 
świątynie, domy i obejścia gospodarskie, jak 
wytyczały drogi, uprawiały ziemię. 

przydrożne, produkt regionalny, 
legenda, piosenka, taniec – na-
bierają wartości dzięki znacze-
niu symbolicznemu lub histo-
rycznemu, czy dzięki walorom 
estetycznym.

Czasem to znaczenie jest dla 
ogółu oczywiste, ale bywa, że 
trzeba sięgnąć do pamięci naj-
starszych mieszkańców lub do 
zachowanych dokumentów.

Naszym wspólnym obowiąz-
kiem jest ochrona tych dóbr po 
to, by służyły nam i następnym 
pokoleniom. Spadek po naszych 
przodkach jest ważny, bo decy-
duje o naszej tożsamości, na-
szych korzeniach, o swojskości 
miejsca, z którego się wywodzi-
my. Jednocześnie może się przy-
czynić do rozwoju naszej okolicy 
– podnosi jej atrakcyjność tury-
styczną, pozwala tworzyć nowe 
miejsca pracy i źródła dochodów 
dla mieszkańców. Dostarcza 
doznań estetycznych i emocjo-
nalnych, podnosi jakość życia, 
zachęca do przyjazdu.

„Rzecz o dziedzi-
ctwie na wsi” Fundacja 

Wspomagania Wsi  

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

Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
wyprodukowało koszulki oraz 
bawełniane torby promujące 
realizowany projekt ochrony wilgotnych 
łąk „Derkacz”- po 200 sztuk. 
Koszulki	w	rozmiarze	L	oraz	torby	zawierają	
logotyp	przedstawiający	derkacza	oraz	kszyka	
i	modraszka,	które	są	przedmiotem	projektu.	
Oba	produkty	będzie	można	pozyskać	m.in.	
na	obchodach	90.	lecia	Lasów	Państwowych,	
które	odbędą	się	w	ostatnią	niedzielę	sierpnia	
2014	roku	w	Lipnie.	Organizatorem	obchodów	
jest	Nadleśnictwo	Tułowice.	

Niemodlin, 18 lipca 2014 r.

Szansa na granty FIO
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych, LGD Dolina Stobrawy 
we wspólpracy z Partnerstwem Borów 
Niemodlińskich zapraszają na spotkanie 
w sprawie mikrodotacji, o którą może 
ubiegać się stowarzyszenie lub grupa 
nieformalna z terenu województwa 
opolskiego. Grant w wysokości 5.000,00 zł.
O	grant	mogą	się	ubiegać	młode	organizacje	
pozarządowe	(działające	maksymalnie	do	
1,5	roku)	lub	grupy	nieformalne	(nie	mniej	
niż	trzy	osoby	posiadające	pełną	zdolność	
do	czynności	prawnych,	zamieszkujące	
na	terenie	województwa	opolskiego).	
Przewidywany	termin	naboru	wniosków	do	
20.08.2014	r.
Partnerstwo	Borów	Niemodlińskich	organizuje	
2	spotkania	dla	zainteresowanych	tematyką: 
-	29.07.2014	r.-	Prószków,	Ośrodek	Kultury,	
godzina	17:00 
-	31.07.2014	r.-	Łambinowice,	Urząd	Gminy,	
godzina	17:00 
Zgłoszenia	należy	dokonywać	wysyłając	
maila:	niemodlinskie@op.pl	lub	tel.	77	4606	
351.	Mikrograntu	finansowane	są	w	ramach	
programu	FIO.

Prószków, Łambinowice, lipiec 2014 r.

Trwa kontrola
Do 25 lipca 2014 roku trwa kontrola biura 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
prowadzona przez Najwyższą Izbę 
Kontroli, Delegatura w Opolu. 
Kontrola	dotyczy	oceny	przygotowania	
LGD	do	realizacji	i	wdrażania	Leadera.	
Ma	charakter	ogólnopolski.	W	naszym	
województwie	objętych	nią	są	dwie	LGD:	
nasza	oraz	Kraina	Świętej	Anny.	Wyniki	
kontroli	zostaną	opublikowane	w	formie	
wystąpienia.	Dla	LGD	jest	to	szansa	na	
usprawnienie	mechanizmów	działania	
i	przygotowanie	się	do	nowego	okresu	
programowania	w	okresie	2014-2020.	

Niemodlin, lipiec 2014 r.

Były sobie dęby,      lipy i jawory…
...i miały po kilkaset lat, a że było ich 8, 
to łącznie mogły mieć ponad 2 tysiące lat!

ALE ZACZNIJMY 
OD POCZĄTKU, 
CZYLI OD ICH 
KOŃCA.

J akiś czas temu wybra-
łem się na weekend do 
Mamy. Kiedy przyje-

chałem do domu, uderzyła 
mnie wyrwa w znanym 
mi od zawsze krajobrazie, 
rozgrodzony płot wokół 
naszego obejścia i widok 
ogromnych pni leżących 
w skraju drogi na końcu 
wsi. Tam, gdzie zaczyna-
ją się łąki i pola, a jeszcze 
niedawno, od kilkuset lat 
rosły 2 potężne, rozłożyste 
dęby i 3 miododajne lipy – 
echa dawnej alei. Drzewa 
spełniały kryteria ochro-
ny pomnikowej. Mimo to 
skończyły, jak wiele innych 
w ciągu ostatnich lat. To 
jednak nie było wszystko. 
3 stare jawory czekały na 
ścięcie…

DRZEWO JEST JAK 
(MAŁA) PLANETA.

Olbrzymy powalono pod 
koniec kwietnia, a więc nie-
zgodnie z prawem, którego 
działanie w tym przypadku 
było szczególnie zasadne. 
Mowa o wiekowych, dziu-
plastych drzewach, które 
w owym czasie były już 
zasiedlone przez patki. W 
poprzednim sezonie tylko 
te 5 rosnących w naszym 
sąsiedztwie było domem 
dla 12 par ptaków różnych 
chronionych gatunków. Nie 
będę się rozpisywać o tych, 
które się tam odżywiały, ani 
o milionach owadów, ani o 
setkach kilogramów żołę-
dzi, ani o tlenie, który pro-
dukowały... Drzewa ścięto, 
gdy właśnie budziły się do 
życia - na początku okresu 
wegetacyjnego i w czasie, 
gdy pierwsze ptaki przystę-
powały do lęgów.

MOGŁOBY 
UCIERPIEĆ DRO-
GIE OGRODZENIE, 
ALBO RĘCE.

Heniek - nasz sąsiad, lo-
kalny biznesmen i pewnie 
najbogatszy człowiek we 
wsi, postawił nowy dom, 
ładnie go pomalował i 
otoczył ozdobnym, kutym 
płotem na ceglanym coko-
le. Dom postawił na swojej 
posesji, po przeciwnej stro-

nie drogi, przy której rosły 
wiekowe drzewa. Gdy dom 
już stał i parkan również, 
doszedł do wniosku, że sta-
re drzewa mogą stanowić 
zagrożenie dla jego mająt-
ku. Gdyby któreś z nich się 
przewróciło lub nawet gdy-
by odłamał się od nich jakiś 
konar, to mogłoby ucierpieć 
drogie ogrodzenie. Budyn-
ki w gruncie rzeczy nie 
były narażone. Właściciel, 
korzystając ze swoich praw, 
zwrócił się zatem do miej-
scowego urzędu gminy pro-
sząc o usunięcie potencjal-
nie zagrażających drzew. 
Urząd rozpatrzył pozytyw-
nie jego wniosek i zezwolił 
na ścięcie 5 kilkusetletnich, 
pomnikowych drzew.

Podanie Heńka i decyzja 
gminy zachęciły innych 
mieszkańców do podobnych 
działań. Do urzędu wpłynął 
drugi wniosek. Tym razem 
trzeba było naprawdę sporej 
wyobraźni, aby uwierzyć, że 
drzewa rosnące (znowuż) po 
drugiej stronie drogi mogły-
by zagrozić budynkowi lub 
nawet ogrodzeniu. A jed-
nak: wyobraźnia dopisała! 
Wyrok zapadł i stare jawo-
ry miały paść za dębami i 
lipami. W tym przypadku 
byłem dobrze poinformo-
wany, więc mogę dodać, że 
najbardziej irytowały liście, 
które wiatr jesienią zanosił 
na bardzo skądinąd zadba-
ne i wypieszczone obejście 
oraz cierpienie właścicieli 
wywoływane „odciskami 
na palcach od ciągłego za-
grabiania liści”.

SPECJALNA 
KOMISJA SPEC-
JALNA.

Chcąc dowiedzieć się jak 
doszło do takiego „prawnie 
umocowanego” wandali-
zmu i, przede wszystkim, 
uratować wciąż jeszcze 
żywe jawory, zadzwoniłem 
do urzędu gminy. Okazało 
się, że za sprawy ochrony 
środowiska w gminie od-
powiedzialna jest Mariola 
– mieszkanka naszej małej 
wsi i na dodatek moja krew-
na. Gdy porozmawialiśmy o 
pogodzie i dowiedzieliśmy 
się co u nas słychać, zapyta-
łem o ścieżkę decyzyjną w 
sprawach ochrony przyrody, 
w szczególności zaś doty-

czących żywych pomników 
przyrody oraz cięć drzew i 
zakrzewień. Dowiedziałem 
się, że tego typu sprawy opi-
niuje osoba odpowiedzialna 
za ochronę środowiska, zaś 
ostateczną decyzję podej-
muje jej przełożony – naj-
częściej naczelnik urzędu. 
Klimat rozmowy zdążył już 
mocno zgęstnieć. Zapyta-
łem dlaczego gmina zezwo-
liła na wyrąb pomnikowych 
dębów i lip zamiast otoczyć 
je ochroną i może nawet 
zrobić z nich lokalną atrak-
cję. Po chwili ciszy usły-
szałem: „Wiedziałam, że to 
się tak łatwo nie skończy i 
będą problemy! Chodziłam 
i mierzyłam te drzewa kilka 
razy. Nie chciałam brać tej 
odpowiedzialności na sie-
bie. Powołałam specjalną 
komisję – był naczelnik, leś-
niczy, przedstawiciele rady 
sołeckiej, Heniek. Wszy-
scy widzieli te drzewa… ”. 
Ciągnąłem dalej: „Dlaczego 
nie uświadomiłaś tych lu-
dzi? Przecież to twoja rola. 
W najgorszym wypadku 
wystarczyło je przyciąć…” 
W Marioli narastało zdener-
wowanie - „Bo ty nie wiesz 
jak to jest z ludźmi. Jak po-
szłam do Marcinkowskich, 
żeby zabezpieczyli gnojowi-
cę, która płynie drogą i lu-
dzie się skarżą do gminy, to 
wyzwali mnie od różnych. 
Powiedzieli, że zrobiłam 
się wielka pani, bo w gmi-
nie pracuję, ale jak tak dalej 
pójdzie, to za długo tam nie 
posiedzę, a oni to załatwią!... 
Wiesz, po wszystkich się 
tego spodziewałam, ale nie 
po tobie!…” Kolejne telefo-
ny i próby wyjaśnienia sy-
tuacji, a przede wszystkim 
nawiązania współpracy i 
powstrzymania decyzji o 
usunięciu kolejnych drzew 
nie przyniosły żadnego re-
zultatu.

GWAŁTU! RETY!
Zdesperowana Mariola 

interweniowała u drugie-
go wnioskodawcy – tego 
od jaworów. Było to po-
sunięcie strategiczne. Ów 
wnioskodawca również jest 
moim krewnym i to bardzo 
bliskim. Tym razem to do 
mnie dzwoniono i nie były 
to miłe telefony. Usłyszałem 
o sobie rzeczy, które zwykle 

„
Olbrzymy po-

walono pod ko-
niec kwietnia, a 
więc niezgodnie 

z prawem, któ-
rego działanie w 

tym przypadku 
było szczególnie 

zasadne. Mowa 
o wiekowych, 
dziuplastych 

drzewach, które 
w owym czasie 

były już zasied-
lone przez patki. 

W poprzednim 
sezonie tylko 

te 5 rosnących 
w naszym są-

siedztwie było 
domem dla 12 

par ptaków 
różnych chro-

nionych gatun-
ków. Nie będę 

się rozpisywać 
o tych, które się 
tam odżywiały, 
ani o milionach 

owadów, ani o 
setkach kilogra-

mów żołędzi, ani 
o tlenie, który 

produkowały... 
Drzewa ścięto, 

gdy właśnie 
budziły się do 
życia - na po-

czątku okresu 
wegetacyjnego 
i w czasie, gdy 
pierwsze ptaki 
przystępowały 

do lęgów.
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Wiadomości z łąk

Ostatni miesiąc prac badawczych 
przyrodników w ramach projektu 
„Derkacz” przyniósł kolejne ciekawe 
obserwacje.
Przykładowo	na	łąkach	w	okolicach	Korfantowa	i	
Rączki	poza	stwierdzonym	kosaćcem	syberyjskim,	
przyrodnicy	potwierdzili	stanowisko	goździka	
pysznego	oraz	mieczyka	dachówkowatego.	Są	
to	prawdopodobnie	jedyne	stanowiska	tych	
roślin	w	województwie	opolskim.	8	lipca	2014	
r.	w	biurze	Partnerstwa	odbyło	się	spotkanie	z	
przyrodnikami,	poświęcone	wyborowi	4	łąk	do	
ochrony	czynnej,	czyli	do	karczowania	i	koszenia.	
W	toku	dyskusji	dokonano	wyboru	dwóch	
łąk,	które	na	pewno	będą	poddane	pracom.	
Są	to	łąki	koło	Korfantowa	oraz	Wierzbia	(gm.	
Łambinowice).	Dwie	pozostałe	łąki	zostaną	
wybrane	spośród	następujących:	Dzicze	bagno	
koło	Loży	(gm.	Niemodlin),	łąki	Szydłowa	(gm.	
Tułowice),	łąki	Grodźca	(gm.	Niemodlin)	i	łąki	
pomiędzy	Strzeleczkami	a	Dobrą.	Podsumowując	
dotychczasowe	obserwacje	należy	zauważyć,	
że	w	sezonie	wiosennym	na	wszystkich	16	
łąkach	objętych	obserwacjami	stwierdzono	aż	
80	samców	derkacza.	Najwięcej	na	łąkach	koło	
Ligoty	Prószkowskiej	(+	Nowa	Kuźnia	i	Obora)-	24	
derkacze,	Ligoty	Tułowickiej-	12	derkaczy	oraz	
Przechoda-	18	derkaczy.	Kszyki	(bekasy)	zostały	
stwierdzone	w	okolicach:	Nowej	Kuźni,	Szydłowa,	
Ligoty	Tułowickiej,	Tułowic,	Sowina	i	na	Suchym	
Ługu	koło	Rzymkowic.	Ze	względu		na	stosunkową	
suche	przedwiośnie	czajki	zanotowano	zaledwie	
na	jednej	łące	koło	Ligoty	Prószkowskiej.

Niemodlin, 8 lipca 2014 r.

O czym następna 
książka?
W ramach wydania publikacji 
„Historia Borów Niemodlińskich” PBN 
przeprowadzało krótką ankietę. 
Wydano	łącznie	923	egzemplarzy	książki	czyli	
ponad	90%	całego	nakładu.	Do	biura	PBN	
wpłynęło	81	ankiet	zwrotnych,	najwięcej	z	
gminy	Komprachcice,	Tułowice	i	Prószków.	
Niemal	85	%	ankietowanych	odpowiedziało,	
że	lektura	książki	spowodowała,	że	Bory	
Niemodlińskie	stały	się	im	bliższe.	Spośród	
wszystkich	wskazań	na	temat	tego	o	czym	
powinna	być	następna	publikacja	PBN	
zdecydowanie		najczęściej	pojawiał	się	temat	
„ludzi	lasu”	tj.	ciekawych	postaci,	osobowości	
związanych	z	Borami	Niemodlińskimi	(15	
wskazań).	W	sumie	ankietowani	wskazali	aż	
19	tematów	następnej	książki,	podając	poza	
”ludźmi	lasu”	jeszcze	m.in.	legendy	Borów	
Niemodlińskich	(6	wskazań)		i	przewodnik	po	
całych	Borach	Niemodlińskich	(3	wskazania). 
Serdecznie	dziękujemy	wszystkim,	którzy	
odpowiedzieli	na	ankiety.	

Niemodlin, czerwiec/lipiec 2014 r.

 

uważa się za (bardzo) obraź-
liwe. Znowu padło drama-
tyczne „po wszystkich się 
tego spodziewałem, ale nie 
po tobie!” I znowu moje 
zapewnienia, że nie chodzi 
ani o stanowisko(?!) Mario-
li, ani o szczęście Wniosko-
dawcy, ale o kilkusetletnie 
drzewa, którym należy się 
szacunek i ochrona, zdały 
się na nic. W gruncie rzeczy 
nie udało mi się ich nawet 
zwerbalizować.

Decyzja była na takim 
poziomie zaawansowania, 
że nie można było jej po-
wstrzymać. Tym bardziej, 
że Mariola wyjechała - na 
szkolenie do województwa. 
Jawory padły.

SAMI SWOI.
Okazało się, że w radzie 

sołeckiej, która zgodziła się 
na ścięcie drzew zasiadał 
mój (…drugi) brat. Zapyta-
łem go więc, jak to się stało, 
ze pozwolili zrąbać 8 kilku-
setletnich drzew?

Ten, trochę zmieszany, 
mówi mi, że on coś prze-
czuwał, że to mogłyby być 
nawet pomniki, ale „nikt 
nam nic nie mówił, a my się 
na tym nie znamy, to skąd 
mogliśmy wiedzieć?! Chłop 
poprosił, to dlaczego mięli-
śmy się nie zgodzić?”.

Krewni obrazili się na 
mnie, sąsiedzi przestali 
odzywać się do Mamy, a 

Mama zarzuciła mi, że „dla 
starych, głupich drzew kłó-
cę się z własną rodziną i sie-
ję zgorszenie we wsi!”

„Mamuś, właśnie o to 
chodzi, że stare, ale… na 
pewno nie głupie.”

STARE, MĄDRE I 
ZDROWE DRZEWA.

Wnioskodawcy uzasad-
niając swoje podania sięg-
nęli po najbardziej „oczywi-
sty” argument twierdząc, że 
drzewa były stare i w każdej 
chwili mogły zostać powa-
lone przez wiatr. Urzędnicy 
uznali ich argumenty za za-
sadne. Tymczasem powa-
lone pnie nie wykazywały 
żadnych oznak choroby, czy 
słabości. Poza kilkoma mar-
twymi konarami oraz jedną 
z lip, która rzeczywiście 
próchniała wewnątrz, drze-
wa były zupełnie zdrowe i 
w świetnej kondycji. Moje 
spostrzeżenia potwierdził 
leśniczy. Zapewniał, że 
przekazał informacje o do-
brym stanie zdrowia urzęd-
nikom i zachęcał ich do 
pozostawienia drzew, które 
powinny były być chronio-
ne jako pomniki przyrody. 
Ubolewał, że jego uwagi 
nie zostały uwzględnione. 
Jakby na pocieszenie (uspra-
wiedliwienie?) opowiedział 
mi o całej alei wiekowych 
dębów, które osobistym 
staraniem uratował przed 

drwalami w gminie. Przy 
okazji dowiedziałem się 
również, że wewnętrzne 
próchnienie i tworzenie się 
czegoś na kształt rury jest 
charakterystyczne dla lip 
i paradoksalnie wzmacnia 
ich odporność na podmuchy 
wiatru i złamania.

Sam pamiętam, że jako 
dzieci, razem z Heńkiem, 
bawiliśmy się w takich 
ogromnych, głębokich na 
kilka metrów dziuplach w 
wielkich starych lipach. 
Mój ojciec z nieistniejących 
już lip zbierał kwiaty na her-
batę. Z lipowym miodem, z 
pasieki drugiego sąsiada, 
pachniała i smakowała 
wspaniale.

CZY U WAS TEŻ SĄ 
TAKIE DRZEWA?...

Dlaczego w trosce o 
mienie nieświadomych 
obywateli urzędnicy nie 
zatroszczyli się o ich (na-
sze) środowisko? Pomijając 
złamanie prawa, najgorsze 
jest to, że te drzewa nie mu-
siały być ścięte. Ostatecz-
nie mogły zostać częściowo 
przycięte i wciąż dzielić się 
swoim bogactwem – mimo, 
że okaleczone. Dlaczego tak 
się nie stało? Bezmyślność, 
brak wiedzy, brak kompe-
tencji, czy strach – może 
wszystko razem? Zaczęło 
się od planu przestrzennego 
lub inspektora budowlane-

„
go, który pozwolił wybu-
dować dom w krytycznej 
odległości od pomniko-
wych drzew. Przecież one 
były tam pierwsze. Wystar-
czyło przesunąć budynek 
dosłownie o kilka metrów 
– zapewniam, że miejsca 
na posesji jest bardzo dużo. 
Nawet jeżeli w grę wchodzi-
ły tzw. relacje społeczne, to 
tym razem cena za nie była 
zbyt wysoka i po prostu 
niekonieczna. Początkowo, 
nikt też nie poprosił o na-
sadzenie nowych drzew w 
ramach zadośćuczynienia (o 
ile w ogóle można użyć tutaj 
takiego słowa), chociaż pra-
wo daje takie możliwości. 
Po wielu miesiącach, może 
roku, pojawiły się trzy sa-
dzonki… sosny. Doprawdy 
trudno o gorszy wybór.

Martwe pnie leżały bar-
dzo długo tam, gdzie kiedyś 
stały okazałe drzewa.

Mariola chyba się do mnie 
nie odzywa. Ostatnie, co mi 
powiedziała, to: „Teraz jak 
spojrzę na jakieś drzewo, to 
już zawsze będę pamiętać, 
co to może oznaczyć…” I 
może to jedyne pocieszenie 
w całej tej historii.

Ale mi ciągle żal – dę-
bów, lip, jaworów…

A jak jest u nas...?

Jacek Kryczewski 
przedruk za zgodą www.

jestemnaptak.pl

Podpis pod zdjęcie...
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18 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa  
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 
znosząca zapisy poprzedniej ustawy regulującej 
kwestie zbiórek z roku 1933! 

N a mocy nowej ustawy 
zbiórki elektroniczne  
np. przelewy  na konto 

nie wymagają ani pozwole-
nia na zbiórkę, ani zgłosze-
nia. Nowa ustawa dotyczy 
takich zbiórek, gdzie dar-
czyńca pozostaje anoni-
mowy- zbiórek w gotówce 
i zbiórek darów. Jednak i 
w tym przypadku nie jest 
wymagane uzyskanie po-
zwolenia w postaci decyzji 
administracyjnej na prze-
prowadzenie zbiórki tak 
jak dotychczas, a jedynie 
zgłoszenia zbiórki na por-
talu  ZBIÓRKI.GOV.PL.  
Portal opracowany przez 
Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji jest miejscem, 
gdzie organizator zbiórki 
musi dokonać jej zgłosze-
nia, zamieścić sprawozda-
nie zawierające dane o tym  
ile środków udało się ze-
brać oraz jak je rozdyspo-
nowano. Informacje zbie-
rane na portalu ZBIÓRKI.

Łatwiejsze zbiórki publiczne
GOV.PL przeznaczone są 
dla wszystkich obywate-
li – każdy ma bezpośredni 
dostęp do informacji o tym, 
kto i na co zbiera oraz jak 
rozdysponował środki, co 
umożliwia społeczną kon-
trolę przeprowadzanych 
zbiórek. Publikacja na por-
talu następuje w ciągu mak-
symalnie 3 dni roboczych 
od zgłoszenia elektronicz-
nego. Od 17 lipca 2014 r. 
nie obowiązuje już opłata 
skarbowa dla organizatorów 
zbiórek (82 PLN od zbiór-
ki) oraz nie ma obowiązku 
publikacji sprawozdań w 
prasie. Upoważnionymi do 
przeprowadzenia zbiórki 
pozostają nadal organiza-
cje, fundacje, stowarzysze-
nia oraz komitet społeczny 
założony przez co najmniej 
trzy osoby. Cel zbiórki musi 
być ze „sfery zadań publicz-
nych” – bo mówimy o zbiór-
ce publicznej. 

d.p.
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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,	wiedzę	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	podchodzić	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.		

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

„Do księgowej Partnerstwa Borów Niemodliń-
skich podchodzi jeden z członków Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich z zamiarem uregulowa-
nia zaległych składek. Księgowa PBN sprawdza 
dokumentację i oznajmia, że takich zaległości 
nie ma. Na to członek oznajmia: „Ooo, to nie w 
naszym stylu”.

Humor z Walnego 
Zebrania...

W poprzednim numerze naszej wkładki- Informatora zachęcaliśmy 
Państwa do rozwiązania krzyżówki-borówki. 
Wszystkie hasła, w tym także rozwiązanie w tej krzyżowce miały związek z 
Borami Niemodlińskimi. Do 20 lipca 2014 r. przyjmowaliśmy rozwiązania. 
Postanowiliśmy przyznać dwie nagrody, otrzymują je Pan Adam z 
Niemodlina oraz Pan Krzysztof z Kluczborka. Gratulujemy, upominki 
prześlemy pocztą. 
Rozwiązaniem krzyżówki-borówki była ALDROWANDA, mięsożerna wodna 
roślina z rodziny rosiczkowatych stwierdzana w Borach Niemodlińskich na 
Stawie Nowokuźnickim jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku. 

Krzyżówka - 
borówka (wyniki)


