
Projekt

z dnia  15 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 55) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, uchwala się, co 
nastepuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 
pnia 560 cm, wysokości 24 m i rozpiętości korony 15 m, zlokalizowane na działce nr 75, obręb Obrowiec, 
o współrzędnych geograficznych N 50°26'49,42'' E 18°00'46,77''.

2. Pomnikowi przyrody, o którym mowa w ust. 1 nadaje się nazwę „Pistulka”.

§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworu przyrody ożywionej, 
charakteryzującego się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami 
osobniczymi takimi jak rozmiar i wiek.

§ 3. W stosunku do nowo powołanego pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Gogolina.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Uzasadnienie

Drzewo określone w niniejszym projekcie uchwały jest jednym z dwóch drzew z gatunku dąb szypułkowy
zlokalizowanych w Obrowcu w okolicy obiektu historycznego - średniowiecznego grodziska Tempelberg.
Drzewo, ze względu na jego dobry stan zdrowotny, niezachwianą statykę, okazałe rozmiary, lokalizację
niestwarzającą zagrożenia dla drzewa zasługuje na objęcie go ochroną w formie pomnika przyrody. Ochrona
pomnikowa zwraca uwagę mieszkańców na drzewa i ich znaczenie w środowisku, ponadto stanowi ważny
element edukacji ekologicznej.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi postanowieniem z dnia 06.07.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu uzgodnił projekt uchwały w sprawie ustanowienia przedmiotowego pomnika przyrody.

Nazwę dla pomnika przyrody zaproponował Pan Józef Szulc - pochodzący z Obrowca, miłośnik lokalnej
historii. Poniżej treść przedłożonego w Urzędzie Miejskim w Gogolinie uzasadnienia:

„"Pistulka"

Zgodnie ze starymi przekazami, w latach 70-tych XIX wieku na terenie Obrowca, miał ukrywać się
najsłynniejszy górnośląski rozbójnik (Rauberhauptmann) Karol Pistulka. Miał on też w Obrowcu pozostawić
swój skarb. Pistulka miał sławę lokalnego Robin Hooda lub Janosika. Pochodził ze Strzeleczek, urodził się
w 1848 roku. Nauczyciel napisał o nim, że miał „porządnych rodziców”, a jego rodzeństwo to solidni ludzie.
Karol Pistulka wraz z innymi osobami, w tym z pochodzącym ze Straduni Wincentym Eliaszem (Elias), założyli
bandę, która stała się prawdziwą zmorą i postrachem policji całej rejencji opolskiej. Grupa ta dopuściła się
szeregu niezwykle zuchwałych i skutecznych napadów, zarówno na terenie opolskim, jak też katowickim
Górnego Sląska. Pistulka i Eliasz stali się przez to bohaterami prasy. Za jej sprawą o ich wyczynach czytano
w całych Niemczech. Budzili jednak dużą sympatię, bo choć ich działalność była bezprawna, to - jak
powszechnie głoszono - zabierali pieniądze i majątek tylko bogatym a rozdawali ludziom biednym.
Opowiadano też, że rodzinom, które znalazły się w beznadziejnej sytuacji, w nocy podkładali pod drzwi
podarki. Również opowiadano, że nie imają się ich kule, i że są nieuchwytni za sprawą osobliwego ziela lub
kwiatu paproci. Pistulka i Eliasz stali się pozytywnymi bohaterami opowiadań, podań, wierszy, pieśni, komiksu
(Artur Klose „Śladami rozbójnika Pistulki”) i kawałów.

Obaj zbójnicy stali się tak sławni, że na początku XX wieku ich modele z wosku wystawione były na Unter
der Linden w berlińskim „Castans Panopticum”, odpowiedniku sławnego londyńskiego Gabinetu Figur
Woskowych.

Pistulka i Eliasz są sławni już przez blisko 150 lat, także w rejonie Gogolina, w tym również w Obrowcu.
O legendzie Pistulki w ostatnich dziesięcioleciach pisało szereg autorów. Pisze się o Karolu Pistulce jako
o „śląskim Robin Hoodzie”.

Karol Pistulka ukrywając się przed policją, mógł przebywać na terenie Obrowca. Na pewno tutejszy teren
dobrze znał. Przecież niedaleko Tempelbergu, za Odrą, jest wioska Stradunia, z której pochodził jego wspólnik
Eliasz. Do Strzeleczek też stąd nie było daleko. Swoje podróże w rejon Katowic i Bytomia, Pistulka
prawdopodobnie rozpoczynał na dworcu kolejowym w Gogolinie, dokąd musiał się dostać omijając
Krapkowice (w których mógł zostać łatwo rozpoznany i zatrzymany). Pewnie w pobliżu Tempelbergu
przeprawiał się przez Odrę. Również ówczesne władze przypuszczały, że Pistulka i Eliasz mogą się ukrywać
w naszym rejonie, należącym wtedy do powiatu strzeleckiego. Dowodzi tego ogłoszenie Prokuratury z Bytomia
z 3 listopada 1874 roku, zamieszczone w „Gross Strehlitzer Kreisblatt”.

Z wyżej przedstawionych powodów warto, żeby postać znanego na całym Górnym Śląsku „śląskiego Robin
Hooda”, który swój skarb miał pozostawić w Obrowcu, została właśnie w tej miejscowości upamiętniona."
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