
TU i TERAZ

Gmina Korfantów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".
Instytucja odpowiedzialna za treść materiału informacyjnego - Urząd Miejski w Korfantowie

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cykliczne wydawnictwo poświęcone aktywności społecznej i innym zasobom Gminy Korfantów

informator bezpłatny

nr 12/2013

ISSN 2299-9817

www.korfantow.pl

W ramach
Ogólnopolskiego Programu

Certyfikacji Gmin
i Powiatów Rzeczpospolitej

Polskiej „Samorządowy
Lider Edukacji” po raz

trzeci tytuł ten przypadł
samorządowi
z Korfantowa.

Nagrody przedstawi-
cielom samorządów

wręczono w Collegium
Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Cer ty f ika t
oraz statuetkę odbie-
rał Burmistrz Korfan-
towa - Zdzisław
M a r t y n a . T y t u ł
„ S a m o r z ą d o w y

Lider Edukacji” otrzymują

W ramach
Ogólnopolskiego Programu

Certyfikacji Gmin
i Powiatów Rzeczpospolitej

Polskiej „Samorządowy
Lider Edukacji” po raz

trzeci tytuł ten przypadł
samorządowi
z Korfantowa.

Gmina Korfantow

Samorządowy Lider Edukacji

gminy wyróżniające się osią-
gnięciami w dziedzinie rozwoju
oświaty, propagowaniu wyso-
kich standardów edukacyjnych
i budowaniu podstaw gospo-
darki wiedzy na poziomie
lokalnym. Burmistrz Korfan-
towa w ramach tego samego
programu otrzymał również
tytuł „Mecenasa Wiedzy”

przyznawanym prezydentom,
wójtom i burmistrzom gmin,
którzy wyróżniają się szcze-
gólnym, osobistym zaanga-
żowaniem na rzecz rozwoju
i promowania w swoich
jednostkach nowoczesnych
rozwiązań edukacyjnych.

W

R

zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Korfantowie konkursie recytatorskim wzięli udział

uczniowie gminnych szkół. „Boże Narodzenie w Poezji”
organizowane jest każdego roku, tym razem odbyło w Miejskim
Domu Kultury w Korfantowie po raz piętnasty. Zwycięzcy konkursu
otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

ecytację uczniów oceniało jury w składzie: Ewa Maj-
Szczygielska, Edmund Borzemski i Beata Znojek.

Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Julia Szwamberg (ZSP Ścinawa Mała)
II miejsce: Oliwia Hauzer (ZSP Ścinawa Mała) oraz Wiktoria
Paszkowska (ZSP Korfantów)
III miejsce: Vanessa Korgiel (ZSP Przechód)
Wyróżnienia: Patrycja Krypel (ZSP Ścinawa Mała), Izabela
Maćków (ZSP Korfantów) i Wiktoria Olszewska (ZSP Przechód)

Kategoria Szkół Podstawowych

GBP w Korfantowie

Boże Narodzenie w poezji

Kategoria Gimnazjum
I miejsca: Katarzyna Charłamów
II miejsca: Tomasz Charłamów
III miejsce: Marcelina Pudełek
Wyróżnienia: Lidia Przystawska i Dominika Szurgut

Kategoria Gimnazjum



XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W GMINIE KORFANTÓW
KWESTOWAĆ BĘDĄ WOLONTARIUSZE

ZEBRANE PIENIĄDZE PRZEZNACZONE ZOSTANĄ
NA ZAKUP SPRZĘTU DO RATOWANIA ŻYCIA DZIECI

WOLONTARIUSZY BĘDZIE MOŻNA SPOTKAĆ
W OKOLICACH KOŚCIOŁÓW PRZED I PO MSZACH ŚW.

SZTAB WOŚP
PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY
W KORFANTOWIE

ZA WSZYSTKIE DATKI
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

W Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
6 grudnia br. ulubiony przez dzieci święty spotkał

się z najmłodszymi mieszkańcami gminy. Dzieci
przyszły na spotkanie z Mikołajem razem z rodzicami
i dziadkami – dla wszystkich wystąpił zespół
z Przechodu, ale prezenty były tylko dla dzieci.

Członkowie Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej po raz drugi
w tym roku prezentowali swoje dzieła na świątecznym

jarmarku. Tym razem był to kiermasz organizowany w Domu
Kultury w Ścinawie Nyskiej. Podczas grudniowego spotkania
zaprezentowane zostały świąteczne słodkie wyroby oraz
rękodzieło artystyczne o tematyce bożonarodzeniowej m.in.
szydełkowe ozdoby choinkowe, haftowane obrazki, serwety,
stroiki, wieńce adwentowe, bombki i choinki.

Mikołaj w Korfantowie

Świątecznie w Ścinawie
W NIEDZIELĘ, 12 STYCZNIA 2014 ROKU

START O GODZ. 16:00

ZAPRASZAMY!

W PROGRAMIE WYSTĘPY:

KONCERT FINAŁOWY ODBĘDZIE SIĘ

W SALI WIDOWISKOWEJ MIEJSKIEGO DOMU

KULTURY W KORFANTOWIE

UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W KORFANTOWIE

UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W PRZECHODZIE

UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

W ŚCINAWIE MAŁEJ

DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ

W NYSIE (SEKCJA KORFANTÓW)

DZIECI I MŁODZIEŻY ZE STUDIA PIOSENKI

Z WDK W ŚCINAWIE NYSKIEJ

UCZNIÓW Z GIMNAZJUM W KORFANTOWIE

MŁODZIEŻY Z KOŁA TEATRALNEGO W KORFANTOWIE

ZESPOŁU  PRZYJACIELE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ŚCINAWY MAŁEJ

Nowy Rok to nie tylko okres radości,
ale również zadumy nad tym co minęło
i nad tym, co nas czeka.

Dużo optymizmu i wiary
w pogodne i dostatnie jutro

Życzy
Burmistrz Korfantowa

Zdzisław Martyna



„Roczny Program Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2014 r.” został w listopadzie poddany konsultacjom
społecznym.

D

P

T

wukrotnie przedstawiciele organizacji społecznych spotkali
się przedstawicielami administracji samorządowej, aby

dyskutować nad przyszłorocznym planem współpracy.
Konsultacje odbyły się 4 i 12 listopada 2013 r. W pierwszych
uczestniczyło 17 uprawnionych podmiotów, w drugich – 13.
Szerokie gremium społeczne zaproponowało wprowadzenie kilku
zmian, liderzy organizacji społecznych proponowali także
zwiększenie planowanej na realizację Programu kwoty.

o naniesieniu zmian wynikłych z konsultacji, Program został
przyjęty przez Radę Miejską w Korfantowie w dniu 29 listopada

2013 r.

reść Programu dostępna na stronie www.bip.korfantow.pl
w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

„Roczny Program Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2014 r.” został w listopadzie poddany konsultacjom
społecznym.

Program współpracy skonsultowany

Dominika Nowotny z Puszyny - uczennica Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Korfantowie potrzebuje pomocy. Nastolatka
zachorowała na ostrą białaczkę infoplastyczną, a jej leczenie
będzie nie tylko długo trwałe, ale i wymagające sporych
funduszy. W pomoc dziewczynce zaangażowali się jej
nauczyciele i rówieśnicy, a także Fundacja „Przyszłość
i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów.

„DLA DOMINIKI”
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a leczenie Dominki zbierano pieniądze podczas zabawy
andrzejkowej organizowanej przez Radę Rodziców działającej

przy szkole podstawowej (darowizny wyniosły 2470 zł). Uczniowie
klasy V zorganizowali na rzecz chorej dziewczynki kiermasz. Ze
sprzedaży ciast uzyskano 425 zł.

undacja „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów
otrzymała od Ministra Administracji i Cyfryzacji zgodę na

zbiórkę publiczną z której fundusze przeznaczone zostaną na
pomoc Dominice.

by wesprzeć leczenie Dominiki można wpłacać darowizny na
konto:

PL 08 8905 1010 2001 0101 8888 0003,
którego właścicielem jest Fundacja

„Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów,
ul. Parkowa 7/3, 48-317 Korfantów,

z dopiskiem .

rzypominamy też o możliwości wsparcia Natalii Paździerskiej,
która jest podopieczną Fundacji Avalon. Wpłacone kwoty na

konta Fundacji sfinansują operację oraz rehabilitację Natalii.
Nr konta:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa

z dopiskiem „PAŻDZIERSKA 2402”

Dominika Nowotny z Puszyny - uczennica Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Korfantowie potrzebuje pomocy. Nastolatka
zachorowała na ostrą białaczkę infoplastyczną, a jej leczenie
będzie nie tylko długo trwałe, ale i wymagające sporych
funduszy. W pomoc dziewczynce zaangażowali się jej
nauczyciele i rówieśnicy, a także Fundacja „Przyszłość
i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów.

„DLA DOMINIKI”

„PAŻDZIERSKA 2402”

Dominika i Natalia

Potrzebna pomoc

To już ostatni numer wydawnictwa „Gmina Korfantów –
Tu i Teraz”, ukazującego się przez ostatni rok w ramach
projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Naszym celem było wskazanie zasobów, jakimi
dysponuje Gmina Korfantów, a zwłaszcza zasobu
najważniejszego: ludzi, którzy tworzą naszą gminną wspólnotę.

W

T

W

dwunastu numerach czasopisma wskazywaliśmy na
ciekawe przedsięwzięcia, które w sołectwach i w Korfantowie

inicjowali liderzy lokalni, organizacje społeczne, instytucje kultury,
placówki oświatowe i samorząd. Powstało w ten sposób
narzędzie informacyjno-promocyjne, które stanowi wyjątkowe
archiwum najważniejszych wydarzeń i projektów realizowanych na
obszarze gminy, w innowacyjny i twórczy sposób informowało
o zasobach, a także stanowiło platformę prezentacji
najciekawszych projektów, które mogły być – i zapewne stały się –
inspiracją dla lokalnych społeczności.

owarzyszyliśmy wdrażaniu ciekawych pomysłów, skutecz-
nemu aplikowaniu o fundusze zewnętrzne, sukcesom

korfantowskich sportowców i twórców. Wierzymy, że niniejsze
wydawnictwo sprawiło, że w kolejnych latach aktywność
mieszkańców Gminy Korfantów będzie jeszcze większa,
a wykorzystanie zasobów pozwoli na realizację kolejnych,
ciekawych i zgodnych z celami rozwojowi gminy – projektów.

imieniu wnioskodawcy, którym była Gmina Korfantów
dziękuję za wsparcie tej idei.

To już ostatni numer wydawnictwa „Gmina Korfantów –
Tu i Teraz”, ukazującego się przez ostatni rok w ramach
projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Naszym celem było wskazanie zasobów, jakimi
dysponuje Gmina Korfantów, a zwłaszcza zasobu
najważniejszego: ludzi, którzy tworzą naszą gminną wspólnotę.

W Przechodzie odbyło się 15 grudnia 2013 r.
spotkanie świąteczne, na które zostali zaproszeni
mieszkańcy sołectwa i sąsiednich miejscowości.

Organizatorami imprezy byli: biblioteka, Koło Gos-
podyń Wiejskich oraz Rada Sołecka Przechodu.

Najsmaczniejszym punktem programu był poczęstunek
przygotowany przez członkinie KGW. Spotkanie umilały
występy dzieci i młodzieży, które przygotowały z tej
okazji świąteczny repertuar.

W Przechodzie odbyło się 15 grudnia 2013 r.
spotkanie świąteczne, na które zostali zaproszeni
mieszkańcy sołectwa i sąsiednich miejscowości.

Świątecznie
w Przechodzie

Ostatnie wydanie „Tu i Teraz”

Burmistrz Korfantowa
Zdzisław Martyna

Burmistrz Korfantowa
Zdzisław Martyna

Uczniowie Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie:
Ilona Mrozek -Gliszczyńska oraz Przemysław Rembacz
otrzymali stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w ramach „Programu pomocy
stypendialnej województwa opolskiego”.

Stypendium zostało przyznane za szczególne uzdolnienia m.in.
w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych

i technicznych. Kandydaci aspirujący o to wyróżnienie musieli
spełnić określone kryteria. Opiekunami uczniów, którzy zasłużyli
na stypendia są: Małgorzata Hetmańska oraz Ryszard Lorenc.

Uczniowie Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie:
Ilona Mrozek -Gliszczyńska oraz Przemysław Rembacz
otrzymali stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w ramach „Programu pomocy
stypendialnej województwa opolskiego”.

Stypendyści  Marszałka Województwa



KALENDARZ IMPREZ W GMINIEKALENDARZ IMPREZ W GMINIE

STYCZEŃ 2014 KWIECIEŃ 2014

LUTY 2014

MARZEC 2014

MAJ 2014

CZERWIEC 2014

12 NIEDZIELA

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
sala widowiskowa M-GOKSiR w Korfantowie
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

25 SOBOTA

26 NIEDZIELA

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW
O PUCHAR DYREKTORA M-GOKSIR W KORFANTOWIE
sala sportowa w WDK w Ścinawie Nyskiej -  I rozgrywki
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

KONCERT
sala widowiskowa M-GOKSiR w Korfantowie
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

17-28

22 SOBOTA

BIAŁA ZIMA
cykl imprez i zajęć sportowo - kulturalnych
w korfantowskim Domu Kultury podczas ferii zimowych
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

22 SOBOTA

21-23 PIĄTEK-NIEDZIELA

VIII  MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Hala Sportowa w Korfantowie - impreza międzynarodowa
z udziałem ok.120 zawodników z klubów sportowych
z Polski, Czech, Niemiec, Francji i Belgi
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

1 NIEDZIELA (GODZ. 13.00)

VI NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
teren OSiR w Ścinawie Małej
- impreza plenerowa, folklorystyczna
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

2 PIĄTEK

DZIEŃ FLAGI – FESTYN  RODZINNY
Hala Sportowa w Korfantowie

8 CZWARTEK

16 PIĄTEK

GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
sala widowiskowa M-GOKSiR w Korfantowie
(organizator Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
oraz M-GOKSiR w Korfantowie)

XVIII MAJOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ
– KONKURS RECYTATORSKI
impreza dla dzieci i młodzieży w wieku 7–15 lat
sala widowiskowa M-GOKSiR w Korfantowie
(organizator M-GBP oraz M-GOKSiR w Korfantowie)

28-29 PONIEDZIAŁEK-WTOREK

XXIII WOJEWÓDZKI, DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI
sala widowiskowa M-GOKSiR w Korfantowie
– impreza dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat
w kategorii solistów oraz zespołów wokalnych
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW
O PUCHAR DYREKTORA M-GOKSIR W KORFANTOWIE
sala sportowa w WDK w Ścinawie Nyskiej -  II rozgrywki
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW
O PUCHAR DYREKTORA M-GOKSIR W KORFANTOWIE
sala sportowa w WDK w Ścinawie Nyskiej -  mecze finałowe
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

25 NIEDZIELA

JARMARK MIEJSKI – WARSZTATY RĘKODZIELNICTWA
korfantowski rynek - impreza plenerowa, folklorystyczna
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

31 SOBOTA

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR DYREKTORA
M-GOKSIR Z OKAZJI DNIA DZIECKA
stawy w okolicach Tułowic Małych
- impreza plenerowa dla dzieci do 10 lat
(organizator PZW - Koło w Korfantowie i M-GOKSiR)

1 SOBOTA

XII GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
MŁODYCH STRAŻAKÓW
Świetlica wiejska we Włostowej
(organizator OSP Włostowa)

15 SOBOTA

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OSP SENIORÓW
Świetlica wiejska we Włostowej
(organizator OSP Włostowa)

4 NIEDZIELA (GODZ. 13.00)

GMINNE ZAWODY OSP DLA SENIORÓW
boisko w Przechodzie
(organizator OSP Przechód, Urząd Miejski w Korfantowie)

21 SOBOTA

MŁODZIEŻOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP
Boisko we Włodarach
(organizator OSP Włodary, Urząd Miejski w Korfantowie)
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LISTOPAD 2014

GRUDZIEŃ 2014

SIERPIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

12-18
XV KORFANTOWSKI TYDZIEŃ ARTYSTYCZNY
wystawa połączona z pokazami
oraz spotkaniami dzieci i młodzieży
z lokalnym rękodzielnikami działającymi
w Gminnej Grupie Twórczości Artystycznej
przy M-GOKSiR w Korfantowie
sala widowiskowa M-GOKSiR w Korfantowie
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

6 SOBOTA

19 PIĄTEK

KONKURS RECYTATORSKI „BOŻE NARODZENIE W POEZJI”
konkurs gminny dla uczniów
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
sala widowiskowa M-GOKSiR
(organizator M-GBP oraz M-GOKSiR w Korfantowie)

13 SOBOTA

720 LECIE PISEČNEJ (CZECHY)
udział zespołów „Echo Korfantowa”,
„Kwiat Lotosu” oraz „Przyjaciele”

1-31
LATO W MIEŚCIE
cykl imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych
oraz kulturalnych dla dzieci podczas wakacji
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

7 PIĄTEK

XXVII OGÓLNOPOLSKIE BIEGI CROSSOWE Z OKAZJI
95 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI - impreza sportowa dla dzieci i młodzieży
z klubów sportowych, bieg główny seniorów GRAND PRIX
PZLA dla biegaczy z polskich i zagranicznych klubów.
W imprezie co roku bierze udział ok. 500-600 biegaczy
w wieku od 10 lat.
Stadion Miejski w Korfantowie
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

11 WTOREK

WIECZORNICA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
sala widowiskowa MDK Korfantów
(organizator Gimnazjum im. Cz. Niemena w Korfantowie oraz M-GOKSiR)

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

sala widowiskowa M-GOKSiR
impreza dla dzieci

(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

9 SOBOTA

OTWARTE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR
BURMISTRZA KORFANTOWA Z OKAZJI DNI MIASTA
(kategoria junior i senior)
stawy w okolicach Tułowic Małych
(organizator PZW - Koło w Korfantowie i M-GOKSiR)

10 NIEDZIELA

OTWARTE ZAWODY SKATA O PUCHAR BURMISTRZA
KORFANTOWA Z OKAZJI DNI MIASTA
sala WDK w Przechodzie
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

10 NIEDZIELA

OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR
BURMISTRZA KORFANTOWA Z OKAZJI DNI MIASTA
baseny kąpielowe OSiR w Ścinawie Małej
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

13 ŚRODA

DNI KORFANTOWA
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji XXI Rocznicy
przywrócenia dla Korfantowa praw miejskich z nadaniem
tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Korfantów”
oraz „Zasłużony dla Gminy”
sala widowiskowa MDK

26-27 SOBOTA-NIEDZIELA

XIII MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PIŁKI PRĄDOWEJ „WASSERBALL”
akwen w Przechodzie - impreza międzynarodowa
z udziałem ok. 150 strażaków  z  Polski, Czech i Niemiec
(organizator OSP Przechód, Urząd Miejski w Korfantowie, M-GOKSiR)

16-17 SOBOTA-NIEDZIELA

DNI KORFANTOWA
festyn rodzinny z występami i koncertami zespołów
artystycznych, zawodowych oraz działających
przy Domach Kultury i świetlicach Gminy Korfantów
Stadion Miejski
(organizator M-GOKSiR w Korfantowie)

KORFANTÓW - ROK 2014KORFANTÓW - ROK 2014

30 NIEDZIELA

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
wystawa prac Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej
sala M-GOKSiR
(organizator M-GOKSiR )w Korfantowie



Małe projekty to najpopu-
larniejszy na obszarze LGD
„Wspólne Źródła” sposób
finansowania projektów
ważnych dla lokalnej
społeczności. W swojej
naturze są specyficznym
narzędziem – nie każde
przedsięwzięcie mieści się
w kategorii odpowiadającej
celom „małych projektów”,
nie każdy potencjalny
beneficjent może ze
wszystkich tych kategorii
korzystać. Przed złożeniem
wniosku trzeba więc zapoznać
się z obowiązującymi doku-
mentami, aby nie zgłosić się
z operacją, która w zakres
tych właśnie projektów się nie
wpisuje. Zainteresowanym
przedstawiamy podstawowe
informacje, które z pewnością
ułatwią podjęcie decyzji
o skorzystaniu z tego źródła
funduszy unijnych.

Warunki przyznania
pomocy

Można uzyskać do 80%
dofinansowania, nie więcej
jednak niż 50.000 zł, uznając
ograniczenia wynikające
z innych dokumen tów,
dotyczące operacji, które
można realizować z działań:
„Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”, „Różnico-
wanie w kierunku działalności
nierolniczej”, „Odnowa i rozwój
wsi”. Ograniczenia te wynikają
z zakresu planowanej operacji
oraz z przypisania poten-
cjalnego beneficjenta do
określonej grupy.

Wszystkie koszty kwalifi-
kowane są kosztami refundo-
wanymi, co oznacza, że należy
mieć pieniądze na cały projekt,
a nie tylko na wkład własny.

Całkowity planowany koszt
projektu wynosi co najmniej
4,5 tys. złotych, lecz nie więcej
niż 100 tys. złotych.

Przedsięwzięcie nie będzie
finansowane z udziałem innych
środków publicznych, z wyłą-

Małe projekty to najpopu-
larniejszy na obszarze LGD
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finansowania projektów
ważnych dla lokalnej
społeczności. W swojej
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narzędziem – nie każde
przedsięwzięcie mieści się
w kategorii odpowiadającej
celom „małych projektów”,
nie każdy potencjalny
beneficjent może ze
wszystkich tych kategorii
korzystać. Przed złożeniem
wniosku trzeba więc zapoznać
się z obowiązującymi doku-
mentami, aby nie zgłosić się
z operacją, która w zakres
tych właśnie projektów się nie
wpisuje. Zainteresowanym
przedstawiamy podstawowe
informacje, które z pewnością
ułatwią podjęcie decyzji
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Zarząd Województwa Opolskiego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23.11.2013 R. - 15.01.2014 r.

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD):

informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Jest to już ostatni nabór na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi, tzw. "małych projektów".

Limit dostępnych środków: 517 692,58 zł

Minimalne wymagania do wyboru operacji: 16 pkt., tj. 41,03& możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów.

Niezbędne informacje: wspolnezrodla.pl (zakładka "Aktualności")
Informacje: tel.: 77 434 38 11 w. 31 lub 32

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała”

czeniem przypadku współ-
finansowania:
- z Funduszu Kościelnego;
lub
- z dochodów własnych jedno-
stek samorządu terytorialnego
lub subwencji ogólnej (opera-
cja nie może być finansowana
z funduszu sołeckiego);
- będzie realizowany w nie
więcej niż dwóch etapach
i zakończy się do 31 grudnia
2014 r. (wtedy najpóźniej
należy złożyć wniosek o płat-
ność, aby otrzymać refundację
poniesionych kosztów kwali-
fikowanych do 80%).

Podmioty, które chcą ująć
w kosztach kwalifikowanych
podatek VAT muszą zwrócić
się o wydanie indywidualnej
interpretacj i podatkowej
(będzie potrzebna podczas
rozliczania projektu).

Beneficjent może do wniosku
wprowadzić wkład własny jako
wkład niepieniężny, wyliczony
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Kto może
składać wniosek

Osoba fizyczna, która:
- jest obywatelem państwa
członkowskiego Unii Euro-
pejskiej,

- jest pełnoletnia,

- ma miejsce zamieszkania na
obszarze objętym lokalną
strategią rozwoju, zwaną dalej
„ L S R ” , l u b w y k o n u j e
działalność gospodarczą na
tym obszarze albo osoba
prawna albo jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, którym
ustawy przyznają zdolność
prawną, jeżeli posiadają
siedzibę na obszarze objętym
LSR lub prowadzą działalność
na tym obszarze, z wyłą-
czeniem samorządu woje-
wództwa.

Duże pieniądze na małe projekty

Gmina Korfantów wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi
w Rzymkowicach zrealizowała inicjatywę lokalną, której celem
było przeprowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci oraz
organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego.

W

W

ramach inicjatywy lokalnej od połowy listopada do 1 grudnia
2013 r. zostały w Rzymkowicach zorganizowane zadania,

których motywem przewodnim była integracja mieszkańców
sołectwa.

świetlicy wiejskiej odbyło się sześć spotkań, adresowanych
do najmłodszych mieszkańców sołectwa. Podczas

warsztatów dzieci poznawały tradycję i obyczaje związane
z okresem Świąt Bożego Narodzenia, wykonywały tematyczne
prace plastyczne, uczyły się wierszy, tańca, gry na flecie.
Uczestnicy Jarmarku Bożonarodzeniowego mieli okazję powrotu
do tradycji i związanych ze świętami zwyczajami i obyczajami,
posmakować tradycyjnych potraw i wypieków, wspólnie
kolędować w języku polskim i mniejszości narodowej, czyli
w języku niemieckim. W spotkaniu brało udział około 250 osób.

ączna wartość zrealizowanej inicjatywy wyniosła 4 380,63 zł
w tym: wkład finansowy Gminy Korfantów: 1 000,00 zł; wkład

finansowy Stowarzyszenia: 500,00 zł, wkład pracy społecznej:
1 980,00 zł, wkład rzeczowy: 900,63 zł.

Ł

Gmina Korfantów wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi
w Rzymkowicach zrealizowała inicjatywę lokalną, której celem
było przeprowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci oraz
organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Inicjatywa lokalna

Zajęcia i jarmark



W tegorocznej, trzeciej już
edycji Turnieju Kół Gospodyń
Wiejskich organizowanego
przez Opolski Związek
Rolników i Organizacji
Społecznych uczestniczyły
dwa koła z terenu gminy
Korfantów. Panie ze Ścinawy
Małej zajęły III miejsce,
a KGW z Gryżowa przywiozło
wyróżnienie.

Konkurs, adresowany do
członkiń kół gospodyń

wie jsk ich, ma na ce lu
promocję tych grup i ich
działalności. Każdego roku
panie muszą przygotować
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edycji Turnieju Kół Gospodyń
Wiejskich organizowanego
przez Opolski Związek
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Społecznych uczestniczyły
dwa koła z terenu gminy
Korfantów. Panie ze Ścinawy
Małej zajęły III miejsce,
a KGW z Gryżowa przywiozło
wyróżnienie.

Gospodynie w turnieju
zaplanowane przez organi-
zatorów zadania i przedstawić
je w hotelu Arkas w Prósz-
kowie, gdzie odbywa się
impreza. W 2013 roku
motywem wiodącym były
potrawy z kapusty, wykonanie
piosenek biesiadnych oraz
scenek kabaretowych nawią-
zujących do spraw zdrowot-
nych. Kabarety miały do
wyboru dwa tematy: „Przyjazna
służba zdrowia” i „ Nasze
zdrowie”. Każde z kół musiało
przygotować także planszę
prezentującą „Korzenie naszej
ws i ” . Po raz p ie rwszy
w zmaganiach kół uczestni-

czyły KGW z terenu gminy
Korfantów – panie odpowie-
działy na zaproszenie Opol-
skiego Związku Rolników
i Organizacji Społecznych. Oba
koła – i ścinawskie, i gryżow-
skie – współpracują zresztą ze
sobą na co dzień i już planują
udział w kolejnej edycji turnieju.

- Największą frajdą były
przygotowania do konkursu –
zdradza Szefowa Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Gryżowie -
Urszula Maślanka. – Spoty-
kałyśmy się codziennie przez
dwa tygodnie, żeby wszyst-
kiego się nauczyć i wykonać
niezbędne zadania. Piosenki
biesiadne musiałyśmy zaśpie-
wać też podczas spotkania
opłatkowego organizowanego
w naszej miejscowości.
I wreszcie udało się nam uszyć
jednakowe stroje: spódnice

i chusty, wykonałyśmy też
samodzielnie korale i branso-
lety.

anie przygotowały na
konkurs planszę, która

pokazuje rozwój i historię
Gryżowa od czasów dawnych
do współczesności – obramo-
wana koronką stanowi teraz
ekspozycję w świetlicy wiej-
skiej.

Dagmara Duchnowska

Na zdjęciu:
Laureatki - wśród nich
członkinie KGW w Ścinawie
Małej.

P

Członkowie DFK przybyli do świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach
aby spotkać się, złożyć sobie wzajemnie życzenia
i porozmawiać. Wspólnie spędzony czas przedświąteczny
urozmaiciły występy zespołu „Rzymkowianki” oraz pyszny
poczęstunek przygotowany przez panie z DFK.

Takie wieczory integracyjne są organizowane przez DFK przed
Świętami Bożego Narodzenia od blisko 20 lat. W tym roku

organizatorzy wysłali do aktualnych członków koła mniejszości
niemieckiej ponad 100 zaproszeń – stawili się niemal wszyscy.
Osobom chorym, które nie mogły dotrzeć na spotkanie opłatkowe
dostarczone zostały paczki.

- To spotkanie dla wszystkich, którzy należą do DFK i opłacają
składki. Wszystko przygotowujemy właśnie z tych pieniędzy,
wspiera nas też zarząd TSKN – mówi Gerard Nowotny, który po
śmierci przewodniczącego Hansa Kubona pełni jego obowiązki.
Pamięć pana Hansa uczczono podczas wieczoru minutą ciszy.

Członkowie DFK przybyli do świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach
aby spotkać się, złożyć sobie wzajemnie życzenia
i porozmawiać. Wspólnie spędzony czas przedświąteczny
urozmaiciły występy zespołu „Rzymkowianki” oraz pyszny
poczęstunek przygotowany przez panie z DFK.

Opłatek w Rzymkowicach

Artystycznie wieczór wsparły panie z zespołu „Rzymkowianki”, które
z tej okazji przygotowały wzruszający spektakl, do udziału w którym

zachęciły wszystkich zebranych – kolędy śpiewała cała sala.

Artystycznie wieczór wsparły panie z zespołu „Rzymkowianki”, które
z tej okazji przygotowały wzruszający spektakl, do udziału w którym

zachęciły wszystkich zebranych – kolędy śpiewała cała sala.

Prawdziwy klimat świąt stworzyła piękna aranżacja sali i świeczki,
które rozbłysły na stołach.

Prawdziwy klimat świąt stworzyła piękna aranżacja sali i świeczki,
które rozbłysły na stołach.

Zanim na stołach pojawiła się ciepła kolacja, kawa i ciasto uczestnicy
spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia

spokoju i zdrowia.
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Przedświąteczne spotkanie opłatkowe w Rzymkowicach
to przede wszystkim możliwość spotkania się i porozmawiania

o sprawach codziennych.
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Tu i teraz

Gmina Korfantów

Wkrótce powstaną w Korfantowie dwa boiska sportowe: do gry
w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz do gry
w piłkę siatkową, w koszykówkę oraz do tenisa ziemnego
o nawierzchni poliuretanowej. Projekt uzyskał dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 oraz z Funduszu Kultury Fizycznej z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

Do końca listopada 2014 r. trwać będą prace budowlane przy
kompleksie boisk sportowych. Wartość planowanych do

wykonania prac wynosi łącznie brutto 1.315.496,19 zł. Do
zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 620.000,00 zł ze
środków programu PROW 300.000,00 zł i w ramach Funduszu
Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki 320.000,00 zł.

Wkrótce powstaną w Korfantowie dwa boiska sportowe: do gry
w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz do gry
w piłkę siatkową, w koszykówkę oraz do tenisa ziemnego
o nawierzchni poliuretanowej. Projekt uzyskał dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 oraz z Funduszu Kultury Fizycznej z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

Zbiorowa mogiła Polaków zamordowanych
w obozie POLENLAGER na korfantowskim cmentarzu
doczeka się renowacji.

W

W
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styczniu 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego pomiędzy Samorządem

Województwa Opolskiego a Burmistrzem Korfantowa zostanie
podpisana umowa o przyznanie pomocy z Unii Europejskiej
w zakresie małych projektów w ramach działania Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa ta będzie
dotyczyła renowacji korfantowskiej mogiły zbiorowej Polaków
zamordowanych przez hitlerowców w obozie Polenlager w czasie
II wojny Światowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przyległego. Mogiła ta jest wpisanej do rejestru zabytków
województwa opolskiego pod nr 252/90.

ramach prac przewidziano: wykonanie nowych 53 sztuk
pamiątkowych tablic granitowych oraz płyty głównej,

odnowienie istniejącego cokołu okalającego mogiłę,
zamontowanie słupków granitowych wraz z wygrodzeniem mogiły
łańcuchem stylizowanym oraz zagospodarowanie terenu wokół
mogiły poprzez wysadzenie krzewów ozdobnych, jak również
wyłożenie terenu ozdobnym kruszywem bazaltowym.

stniejące obecnie tablice pamiątkowe oraz cokół okalający
mogiłę, wykonane z lastryka i betonu, pod wpływem okresu

czasu i warunków atmosferycznych uległy degradacji. Napisy na
tablicach stały się mało widoczne, wystąpiły na nich liczne
pęknięcia i ubytki. Dzięki uzyskanej dotacji w 2014 roku zbiorowa
mogiła zostanie gruntownie odnowiona. Ogólny koszt zadania
wyniesie blisko 30.000,00 zł.

Zbiorowa mogiła Polaków zamordowanych
w obozie POLENLAGER na korfantowskim cmentarzu
doczeka się renowacji. Niebawem otwarcie oddziału przedszkolnego w Korfantowie,

który powstaje  w ramach projektu PO KL.

Oddział przedszkolny będzie funkcjonował w zmodernizowanej
i częściowo dobudowanej nowej części budynku Zespołu

Szkolno- Przedszkolnego w Korfantowie. Uczęszczać będzie do
niego 20 dzieci. Opieka przedszkolna – za zgodą rodziców –
będzie trwała do 10 godzin dziennie. Środki na funkcjonowanie
tego oddziału Gmina Korfantów pozyskała wspólnie z Partnerem
Projektu: Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX,
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej.

ramach przedsięwzięcia oddział zostanie wyposażony
w meble i pomoce dydaktyczne ( krzesełka, stoliki, szafeczki

do szatni, zestawy mebli, leżaczki oraz zestaw zabawek) na
łączną kwotę 23 021 zł.

owstanie tego oddziału jest dla mieszkańców Korfantowa
bardzo ważne, ponieważ obecnie w Zespole brakuje miejsc

właśnie w przedszkolu. Liczba zainteresowanych jest znacznie
wyższa, niż dotychczasowe możliwości placówki.

Dag
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Niebawem otwarcie oddziału przedszkolnego w Korfantowie,
który powstaje  w ramach projektu PO KL.

Projekt pamięci

Kompleks boisk

Mały człowiek –
– wielkie możliwości


