OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
Sołectwo Zgierzynka
Zgierzynka 29, 64-310 Lwówek
Lwówek Wlkp.
Nowotomyski
Wielkopolskie
606 823 773
_
061 44 14 024
angeloaj@wp.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):


w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne



w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców



zebraniach wiejskich i sołectwach



w organizacjach pozarządowych



nieformalnych grupach obywatelskich



indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” to projekt formalnie zrealizowany przez Gminę Lwówek,
jednakże jest on wynikiem oddolnej inicjatywy Sołectwa Zgierzynka. Projekt ten łączy elementy
sfery proekologicznej oraz prokulturowej. Efekty proekologiczne uzyskano poprzez
wyeksponowanie piękna fauny i flory „Zgierzynieckiego Uroczyska”, a efekty prokulturowe
poprzez przepięknie odrestaurowaną zabytkową sikawkę konną. Na uwagę zasługuje również
wzorcowa współpraca pomiędzy Gminą, Sołectwem, PTOP Salamandra oraz Nadleśnictwem
Pniewy skutkująca realizacja projektu.
5. Opis działań
Zgierzynka jest małą wsią do niedawna niczym szczególnym nie wyróżniająca się, wręcz
przeciwnie – powoli starzała się, a młodzi ludzie w poszukiwaniu lepszych warunków życia
wyprowadzali się do miasta. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz pojawieniem się
nowych instrumentów, takich jak Fundusz Sołecki, program Odnowy Wsi (w naszym przypadku
„Wielkopolska Odnowa Wsi”), program Leader oraz licznych konkursów organizowanych przez
Urząd Marszałkowski, Polskie wsie zaczęły na nowo ożywać i rozwijać się, czego doskonałym
przykładem jest nasza wieś Zgierzynka. Mieszkańcy wsi zaczynają zmieniać swój tok myślenia, nie
są nastawieni roszczeniowo wobec władz lokalnych, ale biorą sprawy we własne ręce, widząc
możliwości rozwoju swoich gospodarstw i dobra ogólnego w wyniku własnych inicjatyw,
pomysłów przy aprobacie władz lokalnych. Właśnie dzięki takiemu nastawieniu społeczeństwa
oraz wzorowej współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Lwówek a Sołectwem Zgierzynka
udało się stworzyć i zrealizować projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
Celem projektu było wyeksponowanie lokalnych zasobów Sołectwa Zgierzynka, za jakie
niewątpliwie można uznać przywrócenie dawnego blasku zabytkowej strażackiej sikawce konnej
oraz wyeksponowanie jej przed świetlicą wiejską. Przybliżenie mieszkańcom walorów
przyrodniczych rezerwatów znajdujących na terenie wsi należącym do obszaru Natura 2000
poprzez wystawę zdjęć na Świetlicy Wiejskiej i ustawienie 5 tablic informacyjnych na skrajach wsi
i przy drogach dojazdowych do Zgierzynki. Zakupiono także nowe stoły i krzesła, które są
niezbędne przy organizowaniu imprez kulturalnych .
Jednym z warunków przystąpienia do Programu „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, a potem
konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” było stworzenie Planu Odnowy Miejscowości
Zgierzynka. Mieszkańcy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w tworzenie tego dokumentu.
Zebrania Wiejskie cieszyły dużym zainteresowaniem, czego skutkiem była nie tylko uchwała o
przystąpieniu do konkursu, ale też ustalenie wkładu własnego sołectwa z Funduszu Sołeckiego.
Nasze działania poparła także Rada Gminy Lwówek, która przychyliła się do naszych wniosków.
Następnym krokiem było zainteresowanie projektem partnerów, takich jak: POLSKIE
TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY SALAMANDRA, NADLEŚNICTWO
PNIEWY oraz miłośników terenu. Wszyscy partnerzy włączyli się w prace do projektu, spotkali
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się też niejednokrotnie, by opracować szczegóły związane z realizacją powierzonych im zadań do
projektu.
Po podpisaniu umowy między UMiG Lwówek a UM w Poznaniu o przyznanym dofinansowaniu
rozpoczęła się realizacja naszych planów. Nad poprawnością od strony formalnej oraz całością
czuwał Gminny Koordynator programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Projekt „Cudze chwalicie,
swego nie znacie” zrealizowany w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” ze środków
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” z
udziałem środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgierzynka oraz Gminy Lwówek
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Jakość zrealizowanych zadań z projektu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Sikawka konna
została odrestaurowana w jednej z najlepszych w Wielkopolsce firm zajmujących się renowacją
zabytkowych wozów konnych. Odnowiony eksponat wygląda bardzo estetycznie, jest w pełni
sprawny i może być wykorzystywany do najróżniejszych pokazów oraz zawodów pożarnictwa.
Jego miejsce ekspozycji jest usytuowane przed Świetlicą Wiejską i stanowi jej integralna część.
Ściany tego pomieszczenia są oszklone i podświetlone, dzięki czemu eksponat można oglądać w
dzień i w nocy.
Następnym zadaniem było przybliżenie walorów i piękna naszych Rezerwatów Przyrody tj.
Jeziora Zgierzynieckiego im. Bolesława Papi oraz Wielkiego Lasu, poprzez:
- nadanie jednolitej nazwy obszaru „Zgierzynieckie Uroczysko”
- postawienie 5 tablic informacyjnych z bogatą szatą graficzną i ciekawymi informacjami
- powstanie pięknych fotografii z terenu uroczyska które ozdabiają Salę Wiejską
W tym zakresie projektu bardzo wielką pomocą byli nasi partnerzy, którzy dzięki swej wiedzy
pomogli usystematyzować wszelkie informacje na temat terenu oraz udostępnili nieodpłatnie
swoje zdjęcia z Uroczyska.
Dzięki projektowi zostały zakupione także nowe stoły i krzesła, które po raz pierwszy bardzo
przydały się przy inauguracji projektu. Mianowicie, żeby zwieńczyć wysiłek wielu osób została
zorganizowana zabawa Andrzejkowa połączona z wernisażem wystawy fotografii. Na długo
przed planowanym terminem nie było już wolnych miejsc, co może świadczyć o dużym
zainteresowaniem społeczeństwa.
Reasumując, to był nasz pierwszy projekt który zapoczątkował wiele innych pomysłów, zmienił
mentalność mieszkańców sołectw w naszej Gminie, nastawienie do terenu uroczyska w coś
wyjątkowego co wyróżnia Zgierzynkę na tle Wielkopolski, zmienił także wygląd i estetykę
centrum wsi.
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Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie” jest również laureatem trzeciej nagrody XIII edycji
konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”.
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „SALAMANDRA” napisało o nas:
„Zgierzynka świętuje sukces
środa, 23 listopada 2011 19:33
Z inicjatywy Sołectwa Zgierzynka, w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, przy
współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Gminy Lwówek, Nadleśnictwa Pniewy
i Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, przy wylotach głównych dróg
prowadzących do Zgierzynki oraz w samym centrum obszaru, który opisują, stanęły tablice
edukacyjne. W zgierzynieckiej świetlicy natomiast powstała wystawa zdjęć prezentujących walory
przyrodnicze miejsca, które od teraz będzie nazywane Zgierzynieckim Uroczyskiem.”
O obszarze tym napisano już niejedno (m.in. na łamach Magazynu Przyrodniczego
SALAMANDRA), również o problemach, z którymi musi się borykać. Niestety, wśród wielu,
często niezweryfikowanych informacji (szczególnie tych zamieszczanych naprędce w Internecie),
jest całe mnóstwo błędów. Znajdujące się tu liczne formy ochrony przyrody oraz różne ich
nazwy, nawiązujące jednak do Jeziora Zgierzynieckiego, które jest sercem tego obszaru,
wprowadzają dodatkowy chaos informacyjny tego terenu.
Ciekawa inicjatywa mieszkańców wsi Zgierzynka pozwoliła zebrać i usystematyzować
najważniejsze informacje na temat, nadać mu jedną ogólną nazwę, a okolicznym mieszkańcom
przybliżyć skarb, obok którego żyją.
Materiały do tablic i wystawy zostały przygotowane przez pracowników „Salamandry” oraz
znakomitego fotografa przyrody i miłośnika pniewskiej ziemi – Tomasza Ogrodowczyka.
Zwieńczeniem projektu będzie oficjalne otwarcie sali wiejskiej, która została wcześniej również
wyremontowana, i wernisaż wystawy połączony z zabawą andrzejkową. Jednym z punktów
programu jest również krótka prezentacja multimedialna opowiadająca o przyrodzie tego terenu.
Już na miesiąc przed wyznaczonym terminem chęć uczestnictwa w imprezie zadeklarowało
ponad 100 osób. Wygląda więc na to, że odświeżona sala ma szanse pod koniec listopada pęknąć
w szwach.
W tym samym niemal czasie PTOP „Salamandra” opracowywało projekty planów zadań
ochronnych dla znajdujących się tutaj dwóch obszarów Natura 2000 oraz planu ochrony ptasiego
rezerwatu na Jeziorze Zgierzynieckim. W trakcie prac organizowane były spotkania dyskusyjne z
udziałem zainteresowanych osób i instytucji, prowadzących działalność na tym terenie. Istnieje
więc duża szansa, że tropem zyskanej przychylności mieszkańców okolicznych wsi pójdą
dokumenty prawne, a wraz z nimi działania, które przyczynią się do skutecznej ochrony tej
przyrodniczej perły Wielkopolski.
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http://www.salamandra.org.pl/component/content/article/41-ogolne/555-zgierzynka-witujesukces.html?directory=152,
Na stronie Miasta i Gminy Lwówek napisano:
Projekt Sołectwa Zgierzynka i Gminy Lwówek „Cudze chwalicie, swego nie znacie” ponownie
nagrodzony
W dniu 03 grudnia 2012 r odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach XIII edycji konkursu
ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i
prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Projekt "Cudze chwalicie, swego
nie znacie" zrealizowany przez Sołectwo Zgierzynka przy współudziale Lwówek uzyskał trzecie
miejsce w konkursie i przyznano mu nagrodę w wysokości 9 tys zł.
Należy przypomnieć, iż projekt ten był już wcześniej laureatem konkursu pn. „Pięknieje
wielkopolska wieś” zrealizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Tym
razem kapituła konkursu doceniła działania proekologiczne i prokultorowe Gminy Lwówek jak
również wzorową współpracę podczas realizacji przedsięwzięcia pomiędzy Gminą
Lwówek, Sołectwem Zgierzynka, Nadleśnictwem Pniewy oraz Polskim Towarzystwem Ochrony
Przyrody "Salamandra".
Nagrodę z rąk Tomasza Bugajskiego – członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Hanny
Grunt – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu oraz Marioli Górniak – Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu odebrali Sołtys wsi Zgierzynka Pani Renata Jędrzejczak oraz
Krzysztof Pacholak - gminny koordynator programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
http://lwowek.com.pl/PL/strona_glowna/0/1256/Projekt_Solectwa_Zgierzynka_i_Gminy_Lw
owek___Cudze_chwalicie__swego_nie_znacie__ponownie_nagrodzony/,
Na stronie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pniewy napisano:
Projekt nagrodzony
Projekt Sołectwa Zgierzynka i Gminy Lwówek ,,Cudze chwalicie swego nie znacie,,
zrealizowany przy współudziale Nadleśnictwa Pniewy – nagrodzony.
W dniu 03 grudnia 2012r odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach XIII edycji konkursu
ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich".
Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie" zrealizowany przez Sołectwo Zgierzynka przy
współudziale Gminy Lwówek i Nadleśnictwa Pniewy uzyskał trzecie miejsce w konkursie i
przyznano mu nagrodę w wysokości 9 tys. zł.
Należy przypomnieć, iż projekt ten był już wcześniej laureatem konkursu pn. „Pięknieje
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wielkopolska wieś" zrealizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi". Tym
razem kapituła konkursu doceniła działania proekologiczne i prokultorowe Gminy Lwówek jak
również wzorową współpracę podczas realizacji przedsięwzięcia pomiędzy Gminą Lwówek,
Sołectwem Zgierzynka, Nadleśnictwem Pniewy i Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody
„Salamandra".
http://www.pniewy.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/sE8O/content/projektnagrodzony-,
W Głosie Wielkopolskim napisano:
Warto było walczyć o Zgierzynkę - jezioro wraca do życia!
Zniszczona dwa lata temu przy pracach hydrotechnicznych tama na rzece Mogilnicy dochodzącej
do Jeziora Zgierzynieckiego sprawiła, że jezioro zaczęło wysychać, a żurawie, które tam nocowały
przeprowadziły się w inne miejsce. Jednak mieszkańcom tamtych terenów przy współpracy z
przyrodnikami udało się teren uchronić przed nieodwracalnym zniszczeniem. Zastawka i tama
bobrowa zostały odbudowane, a teren nazwany Uroczyskiem Zgierzynieckim doczekał się nie
tylko ochrony prawnej, ale i tablic edukacyjnych informujących o walorach przyrodniczych
tamtych terenów.
- Inicjatorami projektu, który pozwolił usystematyzować wiedzę o tych terenach i ewentualnych
zagrożeniach byli mieszkańcy Zgierzynki - mówi Adriana Bogdanowska z PTOP "Salamandra",
które uczestniczyło w realizacji projektu.
- Obszar ten jest chroniony niejako poczwórnie: znajdują się tutaj dwa rezerwaty przyrody:
Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi, utworzony w 1974 roku, w celu
zachowania miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych, oraz rezerwat Wielki Las, utworzony w
1959 r. i powiększony w 2003 roku oraz dwa obszary Natury 2000 -Specjalny Obszar Ochrony
Siedlisk i Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków wyznaczony na podstawie Dyrektywy Ptasiej. To
jednak, obok pojawiających się często niesprawdzonych informacji, sprawiało, że pojawił się
chaos informacyjny. Inicjatywa sołectwa pozwoliła go uporządkować. Renata Jędrzejczak,
sołtyska Zgierzynki, jest jedną z głównych inicjatorek projektu. - Chcieliśmy, aby mieszkańcy
docenili to co mamy - mówi. - Przekonaliśmy się już, że nieprzemyślana ingerencja może
przyrodę łatwo zniszczyć. Naszym celem było, aby w przyszłości już do niczego takiego nie
doszło. Przy współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Gminy Lwówek,
Nadleśnictwa Pniewy i Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", przy wylotach
głównych dróg prowadzących do Zgierzynieckiego Uroczyska oraz w samym jego centrum, przy
Jeziorze Zgierzynieckim, stanęły tablice edukacyjne z pięknie zilustrowanymi informacjami
dotyczącymi jego historii, walorów przyrodniczych i zagrożeń. W świetlicy w Zgierzynce można
oglądać wystawę zdjęć Uroczyska. Jednocześnie PTOP "Salamandra" opracowała plany ochrony
zarówno dla obszarów Natura 2000, jak i rezerwatów. Ich realizacja pozwoli przetrwać im w
niezmienionym stanie jeszcze dziesięciolecia.
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http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/471852,warto-bylo-walczyc-o-zgierzynke-jezioro-wracado-zycia,id,t.html#czytaj_dalej

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 62.399,02
- z funduszu sołeckiego wsi Zgierzynka 5.719,00zł
-UMWW 49.882,00zł
-sponsor Nadleśnictwo Pniewy 2.000,00zł
-Gmina Lwówek 4.600,03zł
Nie do wycenienia była praca Polskiego Towarzystwa Salamandra, które zajęło się wykonaniem
nieodpłatnie projektu tablic informacyjnych oraz udostępniło swoje zdjęcia.
Mieszkańcy zajęli się tworzeniem „Planu Odnowy Miejscowości”, który był nieodzowny przy
zgłoszeniu do konkursu, wykonali boazerie w pomieszczeniu do ekspozycji sikawki konnej oraz
wszystkie prace porządkowe .
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
W przypadku takiej determinacji, jaką wykazała się społeczność wsi Zgierzynka podczas realizacji
projektu nie ma sensu wspominać tu o jakichkolwiek problemach.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Zalecamy aby wziąć sprawy w swoje ręce i przekonać włodarzy do swojej inicjatywy.
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