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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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie 
zaprasza

Mieszkańców Gminy

do wzięcia udziału w uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 
XX rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich 
Sesja odbędzie się 13 sierpnia 2013 roku 
o godz. 18.00
w sali widowiskowej Domu Kultury w Korfantowie, 
Rynek 10.

Zaproszenie

O  tym, w  jaki sposób 
i  na jakie pieniądze są 
wydatkowane decydują 

sami mieszkańcy podczas 
zebrań wiejskich. W Urzędzie 
Miejskim w  Korfantowie za 
wdrożenie procedur związa-
nych z funduszem społecznym 
odpowiada Jolanta Grzego-
rzewicz - Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych.

Rozmawia
Dagmara Duchnowska (DD).

DD.: - Czym jest fundusz sołecki?
Jolanta Grzegorzewicz (JG): -
Ogólnie mówiąc, fundusz sołecki
to wyodrębnione w budżecie 
gminy pieniądze w budżecie 
gminy zagwarantowane dla 
sołectwa na wykonanie przed-
sięwzięć służących poprawie 
warónków życia mieszkańców.
DD: - Czy wprowadzenie fun-

Ważne narzędzie w rozwoju gminy
duszu sołeckiego wpłynęło na 
rozwój miejscowości Gminy Kor-
fantów? 
JG: - Z pewnością, tak. Do tej 
pory nie było sytuacji, aby jakieś 
sołectwo nie złożyło wniosku.
DD: - Jakiego typu zadania są finan-
sowane w ramach tych środków?
JG: - Obowiązuje zasada, że mu-
szą to być po pierwsze zadania 
własne gminy, muszą wpłynąć 
na poprawę życia mieszkańców 
oraz być zgodne ze strategią 
rozwoju gminy.
DD: - Od czego zależy wysokość 
funduszu sołeckiego, jaka przy-
pada na dane sołectwo?
JG: - Wysokość kwoty przeznaczo-
nej dla sołectwa jest uzależniona 
od dochodów bieżących gminy 
oraz liczby mieszkańców. Wyli-
czając kwotę dla danego sołectwa 
stosujemy podany w ustawie wzór. 
Każdego roku, do 31 lipca bur-
mistrz musi podać sołtysom infor-

mację, w jakiej wysokości fundusz 
został ustalony dla miejscowości 
na kolejny rok budżetowy.
DD: - Wiemy, że nie każda gmina 
zdecydowała się na uruchomie-
nie środków w ramach funduszu 
sołeckiego. Kto o tym decyduje?
JG: Rada Miejska w terminie 
do 31 marca każdego roku na 
wniosek Burmistrza podejmuje 
uchwałę, w której wyraża albo nie 
wyraża zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w kolejnym 
roku. Do końca września danego 
roku sołtysi zwołują zebranie 
wiejskie, które decyduje o tym, 
na co w kolejnym roku prze-
znaczyć pieniądze z funduszu. 
Niestety, nie zawsze wszyscy 
chętnie uczestniczą w zebraniach 
wiejskich, a to przecież główne 
narzędzie współdecydowania o 
tym, co w naszej miejscowości 
będzie się działo.
DD: - A co głównie dzieje się za 

sprawą funduszu?
JG: - To zależy od sołectwa i 
potrzeb mieszkańców. Często 
są to zadania związane na przy-
kład z remontem dróg, budową 
chodników, ale też projekty o 
charakterze bardziej społecznym. 
Sposób wydatkowania też jest 
różny: jedne sołectwa dzielą
fundusz na kilka zadań, inne 
całość przeznaczają na jeden 
projekt.
DD: - Jak formalnie wygląda 
wyrażenie zgody na realizację 
zadania wybranego przez zebra-
nie wiejskie?
JG: - Pozytywna ocena formalna 
złożonego przez sołtysa wniosku 
sprawia, że burmistrz przyjmuje 
wniosek do realizacji.

Fundusz Sołecki

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Myszowicach (zakup krzeseł i stołów) 

Więcej o finansowaniu rozwoju 
obszarów wiejskich na str. 4,5
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Już od czterech lat, zawsze 
w  lipcu, odbywa się we 
Włostowej festyn, pod-

czas którego świetnie bawią 
się zarówno najmłodsi, jak 
i  dorośli mieszkańcy wsi. Dla 
tych pierwszych i w tym roku 
zaplanowano gry i  konkursy, 
dla nieco starszych – zabawę 
taneczną do białego rana. 
Wszyscy mieli okazję posma-
kować lepionych specjalnie na 
tę okazję pierogów.

 Mieszkańcy sołectwa spotkali się 
13 lipca br. na boisko we Włostowej, 
by tradycyjnie już wziąć udział 
w  dorocznym wiejskim festynie 
integracyjnym. Dla lokalnej społecz-
ności to ważne wydarzenie - sprze-
dawane tutaj cegiełki pozwalają 
na dofinansowanie niezbędnych 
w sołectwie prac. W tym roku zebra-
ne fundusze zostaną przekazane na 
budowę ogrodzenia miejscowego 
placu zabaw.
 Organizatorami imprezy była 
Rada Sołecka oraz OSP Włosto-
wa. Można jednak powiedzieć, że 
każdy z  uczestniczących ma swój 
wkład w  przygotowanie festynu. 
We Włostowej mieszkańcy chętnie 
uczestniczą w  tego typu spotka-

Mi s t r z o s t w a  P o l s k i 
Seniorów, Juniorów, 
Juniorów Młodszych 

i Młodzików w Biegach Gór-
skich odbyły się 31 lipca br. w 
Międzygórzu. Z powodzeniem 
startowali również młodzi 
sportowcy z Korfantowa.

W upalnym słońcu i przy wy-
sokiej temperaturze powietrza 
rywalizowali w Międzygórzu m.in. 
reprezentanci MGOKSiR w Korfan-
towie: wśród młodzików (roczniki 
1998-99, dystans 2,5 km srebrny 
medal zdobył Paweł Krawczuk 
(czas 12,17 min), a wśród dzieci 
(rocznik 2000 i młodsi, dystans 1,5 
km): tę samą pozycję wybiegał Ra-
fał Grzech. W kategorii młodzików 
na szóstym miejscu uplasowała się 
Paulina Staffa.

Niebawem rozpoczyna 
się realizacja projektu 
„Mały człowiek- wielkie 

możliwości” realizowany w 
ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1.1. Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych  i 
zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.1. Zmniej-
szenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji 

- Dla dzieci i młodzieży ten festyn 
jest połączeniem Dnia Dziecka 
i rozpoczęcia wakacji – mówi soł-
tyska Włostowej, Jadwiga Misiura.

 Odpowiedzialny za sprawy 
techniczne, Henryk Kierpal, radny 
i zarazem szef miejscowej jednost-
ki OSP tej miejscowości dodaje:
- W  tym roku zaplanowaliśmy, 
prócz gier i konkursów, także po-
kaz naszej dziewczęcej drużyny 
strażackiej, która na ostatnich 
zawodach gminnych zdobyła 
pierwsze miejsce.

Włostowa

Doroczny festyn

DWA MEDALE DLA 
PODOPIECZNYCH 
MGOKSiR

POKL W GMINIE KORFANTÓW

NOWY PROJEKT W PRZEDSZKOLACH

niach, aktywnie włączają się także 
w działania grupy Odnowy Wsi.
 Na festynie nie może zabraknąć 
lokalnych przysmaków. Tradycyjne 
pierogi przygotowywały razem 
z panią sołtys: Natalia Kapłon, Alek-
sandra Małachowska, Aleksandra 
Konarska, Urszula Luda i  Karolina 
Jędrzejów. Do pysznego chleba ze 
smalcem serwowano tzw. „półgłu-
piego ogórka”, jak nazywają ogórki 
małosolne mieszkańcy Włostowej. 
Gorącą grochówkę serwowano 
prosto z polowego kociołka.

Dagmara Duchnowska

przedszkolnej  współfinan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany w 
partnerstwie z Opolskim Cen-
trum Demokracji Lokalnej, a jego 
głównym celem jest stworzenie 
dodatkowych dwóch oddziałów 
przedszkolnych w Zespole Szkolno 
Przedszkolnym w Korfantowie i w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Ścinawie Małej. W tej pierwszej 
placówce od 1 stycznia 2014 r. do 
31 grudnia 2014 r. uruchomiony 
zostanie oddział otwarty przez 

10 godzin, w Ścinawie Małej już 
1 września tego roku, do końca 
czerwca przyszłego prowadzone 
będą dodatkowe zajęcia w sys-
temie pięciogodzinnym. W obu 
przedszkolach dodatkowe miejsca 
znajdzie dzięki wdrożeniu progra-
mu po 20. dzieci. 
W ramach projektu będą prowa-
dzone dodatkowe zajęcia logope-
dyczne, rytmiki oraz języka angiel-
skiego. Wartość projektu wynosi 
550 560, 24 zł, w tym 15%  (82594,04 
zł) to wkład  własny Gminy.

Dag
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Przystankersi
Michał Florczak „Florek” z Gogolina, tańczy breakdance od 8 lat: Taniec breakdance 
jest jednym z elementów kultury hip-hop. Powstał w  latach 70-tych w Stanach Zjed-
noczonych w Nowym Yorku w dzielnicy Bronx. Dla ludzi mieszkających w podobnych 
dzielnicach, gettach, w  których panowały gangi, to była droga do odizolowania się 
do negatywnych emocji i  zdarzeń. Dla mnie breakdance to ciekawe doświadczenia, 
wyjazdy na różne imprezy, poznawanie ludzi. Taniec ten daje mi wiele satysfakcji. Aby 
dobrze tańczyć, trzeba bardzo dużo trenować, ponieważ wiele elementów jest bardzo 
trudnych, myślę że po około dwóch latach ciężkich treningów można wypracować swój 
charakterystyczny styl. Sam zacząłem uczyć się w pierwszej klasie gimnazjum u mojego 
kolegi, który również dzisiaj prowadzi warsztaty, u Damiana Maichera. Damian tańczy 
już 11 lat. Treningi zajmują mi około dwóch godzin dziennie 5-6 razy w tygodniu.

Rafał Pasierbek „STUNTER 13” (27lat) z Niemodlina, mistrz Polski w 
Freestyle’u ulicznym „STUNT” na motocyklu tzw. „ścigaczu”. Sport ten 
polega na wykonywaniu skomplikowanych i bardzo trudnych ewolucji 
na motocyklu. Rafał wziął również udział w prestiżowych zawodach XDL 
które odbyły się w USA zajmując pierwsze miejsce. Trenuje ten sport od 
12 lat. W Korfantowie pokazał spektakularny pokaz zdobywając ogromny 
aplauz wśród licznie zgromadzonej publiczności. Patrząc na jego wyczy-
ny, nie sposób było nie zauważyć, że oprócz niesamowitych akrobacji, 
Rafał znakomicie grał mimiką twarzy nawiązując kontakt wzrokowy z 
publicznością, co jeszcze bardziej potęgowało efekt tego najwyższej jako-
ści, niepowtarzalnego widowiska.

Alex Olszan – 18-latek z Włostowej, v-ce mistrz Polski w klasie motocy-
klowej do 500 cm. Od czterech lat trenuje freestyle. Równie spektakularnie 
jak pokaz Rafała Pasierbka, wyglądały akrobacje Alexa na skuterze Yama-
ha Booster. Często bierze udział w pokazach motocyklowych, najbliższy 
z nich to pokaz na VIII Zlocie motocyklowym w Prudniku.

Piotrek Bielik (26 lat) z Korfantowa – zaangażowany pełen pozytywnych emocji 
wolontariusz na imprezie zakańczającej projekt „Przystankersi”, pomógł zorgani-
zować uliczny pokaz akrobacji motocyklowej „freestyle” i  zaprosił na niego Rafała 
Pasierbka i Alexa Olszana.

Korfantów

Zakończenie projektu 
Przystankersi

Nietuzinkowe wydarzenie 
adresowane do korfan-
towskiej młodzieży od-

było się 30 czerwca br. W tym 
dniu miał swój finał projekt 
zatytułowany: „Przystankersi 
aktywni razem i  z  innymi”, 
współtworzony przez Fun-
dację „Przyszłość i Rozwój na 
rzecz Gminy Korfantów” oraz 
adresatów tego przedsięwzię-
cia: młodych mieszkańców 
gminy.

 Na terenie Publicznego Gim-
nazjum im. Czesława Niemena 
w Korfantowie odbyła się impreza 
związana z  zakończeniem projek-
tu „Przystankersi aktywni razem 
i z  innymi”. Projekt ten był realizo-
wany w ramach kampanii „Równać 
szanse” finansowanej przez Polsko-

-Amerykańską Fundację Wolności, 
która miała na celu uaktywnienie 
młodzieży z całej gminy Korfantów 
w wieku od 13 do 19 lat.

- W projekcie bierze również udział 
- jako wolontariusze młodzież star-
sza i dorośli - którzy aktywnie wspie-
rają jego realizację, najważniejszym 
celem jest wspólna aktywność – 
mówi pomysłodawca projektu, or-
ganizator i prezes fundacji, Ryszard 
Henryk Nowak i tłumaczy: - Pomysł 
na to przedsięwzięcie oraz nazwę 
„Przystankersi” wziął się z  mojej 
obserwacji młodzieży, która na 
przystanku PKS często przesiady-
wała i piła piwo, a czasami nawet 
rozrabiała. Pomyślałem, że trzeba 
im jakoś pomóc, zorganizować 
ciekawe zajęcia. Zaprosiłem ich 
do siebie i zapytałem, co chcieli by 

robić, jaki projekt realizować? 
 Okazało się, że młodzieżowa 
grupa była otwarta na propozycję: 
wśród różnych pomysłów jedna 
zyskała największą aprobatę: zor-
ganizowanie rozgrywek koszykówki 
ulicznej, tzw. streetball. Fundacja 
zaproponowała jeszcze: zajęcia na 
basenie i gry planszowe.
 – Kładliśmy nacisk, aby projekt 
był realizowany poza szkołą, by nie 
był z nią związany, aby przychodziła 
młodzież z różnych szkół i środowisk 
– mówi pomysłodawca.
 I  tak w  ramach projektu „Przy-
stankersi” zorganizowały się dru-
żyny streetballu o  przedziwnych 
i  oryginalnych nazwach, jak „Bez 
Nazwy”, „Sprzedam Pralkę” czy „Bu-
rza Mózgów”. Od lutego tego roku 
do czerwca odbywały się mecze 
ligowe. W sumie w projekcie brało 

udział 8 drużyn (32 osoby) oraz 15 
wolontariuszy. Ostatni mecz odbył 
się właśnie w dniu zakończenia im-
prezy. Zwycięzcom i  uczestnikom 
wręczono dyplomy i koszulki.
 W  ramach imprezy odbyły się 
jeszcze warsztaty tańca „breakdan-
ce” poprowadzone przez Michała 
Florczaka „Florek” z Gogolina i Da-
miana Maichera również z  Gogo-
lina, oraz pokaz jazdy na motorze 
w  popisowym wykonaniu Rafała 
Pasierbka „Stunter 13” z  Niemo-
dlina i  Alexa Olszana z Włostowej 
na skuterze. Dobrymi duchami 
projektu i nie tylko byli mieszkańcy 
Korfantowa: Kacper Gudzikowski, 
Piotr Bielik, Rafał Bojarski, Mateusz 
Dziedzic i Piotr Iwaniec.

B. Ilków
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Połączenie różnych form 
dofinansowania projektów 
realizowanych na obsza-

rach wiejskich to od dawna stała 
praktyka lokalnych organizacji. 
Szansą na zbudowanie montażu 
budżetowego małych i  więk-
szych przedsięwzięć jest zarów-
no udział w programie Odnowa 
Wsi w Województwie Opolskim, 
jak i działalność Lokalnej Grupy 
Działania „Wspólne Źródła”, czy 
uczestniczenie w  otwartych 
konkursach ofert ogłaszanych 
przez korfantowski samorząd.

 Cenną samorządową inicjatywą 
jest wspieranie projektów realizo-
wanych przez grupy Odnowy Wsi 
wespół przez Starostwo Powiatowe 
w  Nysie, Gminę Korfantów oraz 
wnioskodawcę. W tym roku na liście 
przyjętych do dofinansowania po-
mysłów, dziewięć pochodzi z Gminy 
Korfantów. W  ramach otwartych 
konkursów ofert uprawnione pod-
mioty składają swoje propozycje 
w  obszarach poświęconych upo-
wszechnianiu kultury fizycznej 
i  sportu oraz w  te, których cele 
działania a  są zgodne z  ochroną 
i promocją zdrowia. W tym roku ogła-
szane są także konkursy na projekty 
służące profilaktyce alkoholowej 
oraz na zadania związane z oświatą 
i edukacją.
 Dodatkowo po raz pierwszy zo-
staną wydatkowane pieniądze w ra-
mach inicjatywy lokalnej. W  tym 

Rozwój obszarów wiejskich trwa
roku nie jest wielka kwota, bo 5000 
zł, ale pamiętać należy, że w ramach 
inicjatywy lokalnej dużym i bardzo 
wartościowym wkładem jest praca 
własna mieszkańców lub ich spo-
łecznych przedstawicieli.
 Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, w  dniu 24 lipca 2013 r. rad-
ni podjęli uchwałę (Uchwała Nr 
XXXVI/280/2013) w sprawie określe-
nia trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadań 
publicznych w  ramach inicjatyw 
lokalnych. Zgodnie z  jej zapisami, 
w oparciu o ustawę o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, inicjatywa lokalna to forma 
współpracy Gminy Korfantów z jej 
mieszkańcami w  celu wspólnego 
realizowania zadania publicznego 
na rzecz społeczności.
 Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy 
lokalnej mogą wystąpić mieszkań-
cy Gminy Korfantów bezpośrednio, 
bądź za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wy-
mienionych w  art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, mających miejsce zamieszkania 
lub siedzibę na terenie gminy. Tutaj 
też musi być realizowane zadanie pu-
bliczne. Zainteresowani muszą złożyć 
w  sekretariacie UM w  Korfantowie 
odpowiedni wniosek. Wnioski należy 
składać do Burmistrza Korfantowa 
w terminie do 30 września 2013 roku, 
a w latach następnych do 30 kwietnia 
danego roku.

 Wnioski oceniane są przez ko-
misję powołaną przez Burmistrza 
Korfantowa, która rozpatruje je 
w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. 
Jakie kryteria są szczególnie brane 
pod uwagę? Przede wszystkim 
wkład pracy społecznej w  realiza-
cję inicjatywy lokalnej, czyli liczba 
osób zaangażowanych w realizację 
inicjatywy w  stosunku do liczby 
osób zameldowanych w  miejsco-
wości; celowość inicjatywy lokalnej 
z  punktu widzenia potrzeb spo-
łeczności ; liczba osób, będących 
mieszkańcami sołectwa, którym 
służyć będą efekty przedsięwzięcia; 
koszty eksploatacji przedsięwzięcia 
realizowanego w ramach inicjatywy 
lokalnej ponoszone przez Gminę 
Korfantów po jego zrealizowaniu 
oraz procentowy udział środków 
finansowych własnych wniosko-
dawcy w realizację inicjatywy. Wy-
soko punktowanym kryterium jest 
także zasięg projektu – szczególnie 
doceniane są te, które wychodzą 
poza granice jednego sołectwa. 
Podjęta przez radnych uchwała 
szczegółowo określa zakres punk-
tów w zależności od oceny konkret-
nego kryterium.
 Zakres zadań, które mogą być 
realizowane poprzez inicjatywę 
lokalną został określony w ustawie 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie:

 – budowa, rozbudowa lub remont 
dróg, kanalizacji, sieci wodocią-
gowej, budynków oraz obiektów 

architektury stanowiących własność 
jednostek samorządu terytorialnego;

 – działalność charytatywna, 
 – podtrzymywanie i  upowszech-
nianie tradycji narodowej, - pielę-
gnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej,

 – działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i  etnicznych oraz 
języka regionalnego, kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego,

 – promocja i organizacja wolontariatu,
 – edukacja, oświata i wychowanie,
 – działalność w sferze kultury fizycznej 
i turystyki, ochrony przyrody, w tym 
zieleni w miastach i wsiach, porząd-
ku i bezpieczeństwa publicznego.

 Mieszkańcy nie tylko dzielą się 
pomysłem, ale muszą także współ-
uczestniczyć w realizacji tych przed-
sięwzięć przez świadczenie pracy 
społecznej, wsparcie finansowe 
lub rzeczowe (np. dokumentacja 
budowlana wykonana na zlecenie 
mieszkańców, która posłuży gmi-
nie do zrealizowania inwestycji, 
materiały niezbędne do przepro-
wadzenia wydarzenia kulturalnego, 
czy sportowego, ławki kupione 
przez pomysłodawców inicjatywy). 
Wsparcie gminy obejmuje pomoc 
wyłącznie rzeczową i organizacyjną.

Oprac. Dagmara Duchnowska

Zakup sprzętu sportowego w Rynarcicach

Projekty finansowane w ramach 
funduszu sołeckiego
Kominek w świetlicy wiejskiej w Jegielnicy  
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Fundusz sołecki 
na rok 2014

Znamy już wyliczenia wysokości funduszu sołeckiego 
dla sołectw Gminy Korfantów na kolejny rok. Do końca 
września 2013 roku odbędą się zebrania wiejskie, podczas 

których społeczność wsi podejmie decyzję na jakie zadania 
przeznaczyć te pieniądze. W sumie na rok 2014 Rada Miejska 
zagwarantowała 301 197,03 zł.

Borek: 10 479,44 zł
Gryżów: 12 962,72 zł
Jegielnica: 9 585,46 zł
Kuropas: 9 138,47 zł
Kuźnica Ligocka: 14 899,68 zł
Myszowice: 8 691,48 zł
Niesiebędowice: 8 294,16 zł
Piechocice: 8 542,48 zł
Pleśnica: 6 754,52 zł
Przechód: 24 311,31 zł
Przydroże Małe: 13 558,71 zł
Przydroże Wielkie: 8 517,65 zł

Puszyna: 13 931,20 zł
Raczka: 7 872,00 zł
Rynarcice: 9 833,79 zł
Rzymkowice: 19 146,09 zł
Stara Jamka: 10 777,44 zł
Ścinawa Mała: 23 764,99 zł
Ścinawa Nyska: 17 060,13 zł
Węża: 15 843,33 zł
Wielkie Łąki: 7 822,33 zł
Włodary: 23 144,17 zł
Włostowa: 16 265,48 zł

Borek: Remont drogi wiejskiej
Gryżów: Zagospodarowanie 
i utrzymanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej. Modernizacja i utrzymanie 
terenów gminnych na terenie wsi. 
Utrzymanie terenów zielonych. Re-
monty i utrzymanie dróg transportu 
rolnego.
Jegielnica: Remont świetlicy wiej-
skiej i  zagospodarowanie terenu 
przyległego.
Kuropas: Zakup konstrukcji stalo-
wej pomieszczenia gospodarczego 
z  przeznaczeniem na magazyn 
sprzętu sportowego przy świetlicy 
wiejskiej w Kuropasie, zakup mate-
riałów do przygotowania placu pod 
montaż konstrukcji. Zakup Karuzeli 
do placu zabaw przy świetlicy wiej-
skiej w Kuropasie.
Kuźnica Ligocka: Zakup i montaż 
bramy garażowej do jednostki OSP. 
Doposażenie jednostki OSP. Re-
mont budynku świetlicy wiejskiej.
Myszowice: Budowa zaplecza 
sanitarnego przy świetlicy wiejskiej 
(toalety, zamontowanie szamba, 
przyłącz wody). Zakup kosy spa-
linowej
Niesiebędowice: Utrzymanie 
terenów zielonych i czystości.
Piechocice: Zakup materiałów 
i  budowa pomieszczenia gospo-
darczego na potrzeby wsi. Zakup 
kosy spalinowej. Zakup agregatu 
prądotwórczego. Zakup materiałów 
oświetleniowych i  osprzętu do 
oświetlenia placu. Zakup paliwa do 
kosy i agregatu.
Pleśnica: Zakup paliwa i materia-
łów eksploatacyjnych do kosy spa-
linowej. Remont świetlicy wiejskiej.
Przechód: Zakup bramy wraz 
z  montażem do remiz y OSP 
w  Przechodzie. Dofinansowanie 
zakupu urządzeń zabawowych 
na plac zabaw przy przedszkolu 
w Przechodzie. Modernizacja boiska 
sportowego przez zakup materia-
łów na boksy. Pielęgnacja terenów 
zielonych. Remont dróg gminnych. 
Dofinansowanie imprez kulturalno-
-sportowo-rekreacyjnych.
Przydroże Małe: Kontynuacja 
prac przy urządzaniu placu zabaw. 
Pielęgnacja terenów zielonych.
Przydroże Wielkie: Zagospo-
darowanie terenu rekreacyjnego 
w Przydrożu Wielkim.
Puszyna: Remont świetlicy wiej-
skiej.
Rączka: Zakup wyposażenia zwią-
zanego z bieżącą działalnością do 
świetlicy wiejskiej w Rączce.
Rynarcice: Utwardzenie drogi 
wiejskiej (zakup grysu, praca ła-

Wysokość funduszu 
sołeckiego zależy od:
• Liczby mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku 
poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego 
przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 
44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.3)
• Kwoty bazowej obliczonej jako iloraz wykonanych dochodów bieżących 
danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za 
rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców 
zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego.

Kierunki wydatkowania 
funduszu sołeckiego w 2013

dowarki i  walca). Zamontowanie 
piłkochwytów. Zakup sprzętu na-
głaśniającego. Organizacja imprez 
wiejskich – zamówienie orkiestry.
Rzymkowice: Doposażenie OSP 
Rzymkowice. Dofinansowanie do 
organizacji imprez kulturalnych 
i sportowo-rekreacyjnych. Remont 
dróg gminnych. Bieżące utrzyma-
nie oraz doposażenie  świetlicy 
wiejskiej, wykonanie drobnych 
remontów w świetlicy i utrzymanie 
funkcjonalności terenu wokół świe-
tlicy, w tym m.in. zakup drobnego 
sprzętu i wyposażenia, materiałów 
budowlanych, paliwa, części za-
miennych do kosiarki.
Stara Jamka: Zakup elementów 
ogrodzenia (ogrodzenie działki 
wokół świetlicy). Zakup cementu, 
piasku. Zakup benzyny do koszenia 
działki wokół wietlicy.
Ścinawa Mała: Zakup ogrodzenia 
boiska sportowego. Zakup boksów 
dla zawodników rezerwowych. 
Zakup obuwia specjalistycznego 
dla strażaków. Utwardzenie dróg 
gminnych przez zakup kamienia. 
Zakup bojlera elektrycznego.
Ścinawa Nyska: Organizowanie 
imprez sportowych. Wyposażenie 
przedszkola w  Ścinawie Nyskiej. 
Renowacja elewacji Wiejskiego 
Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej. 
Konserwacja przystanku oraz tablic 
ogłoszeniowych.
Węża: Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej. Doposażenie 
OSP Węża. Modernizacja obiektu 
sportowego. Porządkowanie tere-
nów gminnych.
Wielkie Łąki: Utrzymanie wiej-
skich terenów zielonych – zakup 
kosy. Utrzymanie wiejskich terenów 
zielonych – zakup paliwa. Zagospo-
darowanie boiska.
Włodary: Doposażenie OSP Wło-
dary. Dofinansowanie lokalnych 
imprez kulturalno-rekreacyjnych. 
Utrzymanie funkcjonalności świe-
tlicy oraz utrzymanie terenów zie-
lonych przy świetlicy. Modernizacja 
boiska sportowego.
Włostowa: Wykonanie przyłącza 
kablowego wraz z opracowaniem 
uproszczonej dokumentacji na 
boisko sportowe we Włostowej. 
Wykonanie placu zabaw na bo-
isku sportowym we wsi Włostowa. 
Zakup wyposażenia związanego 
z bieżącą działalnością do świetlicy 
wiejskiej we Włostowej. Zakup pa-
liwa do kosiarki n koszenie terenów 
Gminy Korfantów – boiska sporto-
wego we Włostowej. Zakup bramy 
do remizy strażackiej we Włostowej.

Świetlica wiejska OSP Włostowa

Świetlica wiejska Węża
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Jest taki dom, w którym czas 
płynie leniwie, gościom 
„przyglądają się” oryginalne 

obrazy, grafiki i witraże, a rzeźby 
„przysłuchują się” rozmowom 
o  sztuce. Artystyczny klimat 
tworzy Barbara Chudzik , 
artystka z  Kuźnicy Ligockiej: 
twórczyni obrazów malowa-
nych na szkle, oryginalnych 
lalek i  niecodziennej biżuterii. 
Zgromadziła tutaj nie tylko 
swoje prace, ale także jej ojca 
oraz zaprzyjaźnionych autorów.

 Barbara Chudzik (52 lata) uro-
dzona w  Rybniku, wychowana 
w  Katowicach. Na Opolszczyznę 
trafiła dzięki swojemu wujkowi, 
który zaszczepił jej miłość do na-
szego regionu.
 Przez kilkanaście lat mieszkała 
w  Tarnowie Opolskim, po czym 
wraz z  mężem postanowili prze-
prowadzić się na wieś, tak trafili do 
Kuźnicy Ligockiej koło Rzymkowic,-
gdzie mieszkają już 5 lat.
 Z wykształcenia jest filologiem 
(ukończyła studia na ówczesnym 
WSP w Opolu w 1984 roku). Przez 
lata pracowała w Instytucie Śląskim 
przy słowniku gwarowym, następ-
nie w  Bibliotece Pedagogicznej 
w  Opolu i  w  świetlicy szkolnej 
w Tarnowie Opolskim. Jest człon-
kinią Gminnej Grupy Twórczości 
Artystycznej od 6 lat.
Jak sama zdradza, artystyczne zdol-
ności odkryła w sobie dość późno, 
bo w  wieku 40 lat. Pani Barbara 
maluje obrazy, szydełkuje laleczki 
i zabawki, maluje na szkle i wyko-
nuje oryginalną, autorską biżuterię. 
Artystka pochodzi z  artystycznej 
rodziny: jej ojciec - Ernest Marek 
jest wykształconym plastykiem.
- Ojciec jest zdumiony moim talen-
tem. Mówi że z  moją wyobraźnią 
i wrażliwością oraz jego warszta-
tem zdobylibyśmy sławę – śmieje 
się pani Barbara. Wyobraźni i talen-
tu plastyczce nie brakuje, widać to 
w jej pracach.
 Zaczynała od malowania mi-
sternych grafik piórem kulkowym 
i akrylem, następnie zaczęła malować 
na szkle, tworząc urokliwe witraże. Po-
mysł na dzierganie laleczek narodził 
się, gdy po jej zmarłej mamie zostało 
mnóstwo kordonków, zaczęła więc 
je wykorzystywać do szydełkowania 
maskotek. Najnowszą pasją Barbary 
Chudzik jest autorska biżuteria, wy-
konywana z drewna i materiału oraz 
filcu.

Barbara Chudzik

Na szkle malowane
 Autorka miała już kilka wystaw 
w  Opolu, swoje prace prezentuje 
także na gminnych wystawach orga-
nizowanych przez MGOK w Korfan-
towie, na jarmarkach i kiermaszach.
 Pod koniec tego roku, 6 grudnia 
w Klubie Artysty w Opolu, Barbarę 
Chudzik czeka kolejna wystawa jej 
swoich prac i przyznaje: - Spełniam 
się jako artystka.
Dzisiaj jest już plastyczką wszech-
stronną i  wciąż rozwija techniki. 
W malowaniu na szkle wykorzystuje 
różne metody m. in. decoupage. In-
spiracją może być wszystko, tematy 
czerpie nawet ze snów, motywy 
odnajduje też w przyrodzie. Laleczki 
i  maskotki wykonane techniką 
szydełkową wykonane są misternie, 
czasami na jedną postać trzeba 
przeznaczyć nawet trzy tygodnie.
- Wkładam w  tę pracę całą swoją 
duszę, nie robię ich na sprzedaż, 
traktuję to bardziej jako formę 
relaksu i  terapii. Malując czy szy-
dełkując, uspokajam się i wyciszam 
– mówi artystka.
Prace pani Barbary są zawsze 
chętnie oglądane, a  jej stoisko na 
kiermaszach jest oblegane. Ma 
swoich fanów - są osoby, które 
kolekcjonują wykonane przez nią 
zabawki i witraże. 
 Barbara Chudzik spełnia się nie 
tylko w  sztuce, jest także matką 
dwójki dorosłych już dzieci. Córka 
Aniela odziedziczyła talent po ma-
mie i dziadku, ukończyła liceum pla-
styczne w Opolu i również maluje 
obrazy, natomiast syn Karol studiuje 
informatykę we Wrocławiu i  jak 
żartuje pani Basia, jej syn ma talent 
artystyczny, ale go nie używa.

B. Ilków
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Słynne daleko poza grani-
cami gminy są jeże i zające 
autorstwa Ireny Kuboń. Ta 

wyjątkowa kobieta jednak nie 
tylko wykonuje z naturalnych 
składników popularne ozdoby, 
ale także chętnie angażuje 
się społecznie. Od 2003 roku 
jest przewodniczącą Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rzym-
kowicach, śpiewa w  zespole 
„Rzymkowianki”. Jej poczucie 
humoru i  sympatia wobec 
innych znakomicie sprawdza 
się podczas występów teatral-
no-kabaretowych.

 Irena Kuboń - 46-letnia artystka 
lokalna, działająca od 6 lat w Gmin-
nej Grupie Twórczości Artystycz-
nej w  Korfantowie - urodziła się 
w Tułowicach, a od 23 lat mieszka 
w Rzymkowicach. Jest matką dwójki 
nastolatków. Specjalizuje się w ro-
bieniu stroików z  siana. Głównie 
tworzy wielkanocne zające, stroiki 
bożonarodzeniowe oraz jeże.
 - Pomysł na to, by zająć się robie-
niem stroików, wziął się z chęci zaję-
cia się czymś w wolnym czasie. Gdy 
człowiek się nudzi, to wymyśla różne 
rzeczy, by nie siedzieć bezczynnie, 
a siana i słomy w gospodarstwie jest 
dużo, chęci również, więc zaczęłam 
robić zające i jeże. Pomyślałam, po 
co kupować gotowe stroiki na świę-
ta, przecież można zrobić samemu. 
Pierwszy był Mikołaj z  siana, a  na 
Wielkanoc zrobiłam zająca. Ale nie 
był zbyt udany. Poszłam na kurs 
florystyczny i to mi troszkę pomogło 
podszkolić się w  technice – mówi 
pani Irena.
 Gdy artystka zamyka się w swojej 
pracowni i przez kilka godzin w ci-
szy i spokoju dopracowuje kolejny 

Irena Kuboń

Nie tylko sztuka
pomysł, przynosi to jej nie tylko 
satysfakcję, ale także odprężenie.
- Rozwijam także swoją wyobraźnie. 
Im więcej robię tych stroików, tym 
więcej przychodzi do głowy nowych 
pomysłów – zdradza.
 Pani Irena policzyła, że w jednym 
roku zrobiła aż 40 zajęcy i  jeży-
ków. Najbardziej pracochłonne są 
jeże, do zrobienia jednego, trzeba 
przygotować aż 200 małych sno-
peczków siana. Jest to misterna 
i żmudna praca, ale efekt końcowy 
jest imponujący. Prace pani Ireny są 
wyjątkowe i oryginalne. Aby zacho-
wać naturalną koncepcję postaci 
Irena Kuboń dba o szczegóły: bar-
dzo ważne są dla niej detale, oczka 
zajęcy, jeżyków i mikołajów wycina 
ze skóry, a ubranka, czy kapelusze 
musi wykonać na szydełku, lub 
uszyć z materiału.
- Nie idę na skróty i  nie kupuję 
gotowych elementów. Wszystko 
robię sama. Nikt przecież nie zrobi 
dokładnie tak, jak ja chcę – śmieje 
się twórczyni, której prace są wy-
stawiane na wszystkich gminnych 
wystawach i jarmarkach.

B. Ilków

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

Podczas 30. Młodzieżowych Mistrzostw Polski w  lekkiej 
atletyce rozegranych w  Bydgoszczy reprezentant 
MGOKSiR Korfantów Piotr Piotrowski (na zdjęciu) zajął 

9 miejsce w  biegu na 3000m pprz. Czas jaki osiągnął nasz 
zawodnik: 9.20.96 s jest lepszy od dotychczasowego rekordu 
życiowego o ponad 5 sek.
 – Jednak pozostaje pewien niedosyt - stwierdził Piotrek 
po zawodach. - Jestem pierwszy rok w tej kategorii wiekowej, 
a  ponadto podjąłem studia na Politechnice Opolskiej, co 
w pewnym sensie utrudniło mi przygotowania do zawodów. 
Kolejny rok będzie nieco luźniejszy na uczelni, a doświadczenia 
startowe roku bieżącego pozwolą uzyskać jeszcze lepszy wynik 
oraz miejsce przynajmniej w pierwszej szóstce.

BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 
w Korfantowie
w czasie wakacji 
jest czynna
w poniedz ia łk i 
w godz. 8.00-16.00
od wtorku
do piątku
w godz. 7.30-15.30
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