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Przydział zadań, obowiązków 
oraz uzgodnienie terminów 
realizacji poszczególnych etapów 
projektu 
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Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w 

zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 
Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego w 

zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

została wybrana oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmari”, 

ul. Leśna 1A, 48-317 Korfantów. 

Oferta spełniła wymogi formalno – prawne. 

 

Kwota przyznanej dotacji wynosi 5 000,00 zł. 
Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zadania. 

 
Informacja ze strony UM Korfantów. 
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Promocja działań, donatora oraz 
realizatorów przedsięwzięcia 
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Podczas prezentacji, poznaliśmy zasady odpowiedniej pielęgnacji, cięć 
korekcyjnych i odmładzających oraz okulizacji i szczepień drzew owocowych  
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Oprócz zasad pielęgnacji i cięć, poznaliśmy niezbędny sprzęt i materiał do 
przeprowadzania cięć i okulizacji 
drzew owocowych.  
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Prowadzący warsztat, bardzo szczegółowo zapoznał nas z metodami 
szczepień i okulizacji. Zainteresowanie uczestników przejawiało się ogromem 
pytań o szczegóły i używane  
materiały. 
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Pod „okiem” prowadzącego mogliśmy spróbować swoich sił i sprawdzić 
nabytą wiedzę podczas cięć  
korekcyjnych drzew owocowych. 
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Wiedza w praktyce, zaczęliśmy od porządkowania terenu pod przyszłe nasadzenia 
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Międzypokoleniowa współpraca i utrwalanie dobrych „nawyków” 
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Wiedza w praktyce, uzupełnianie nasadzeń oraz prace pielęgnacyjne  
w „ czereśniowej alei” 
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Dobra atmosfera oraz wspólne działania,  gwarantem realizacji każdego 
przedsięwzięcia na wysokim poziomie 
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Uzbrojeni w odpowiedni sprzęt, utrwalaliśmy nabytą wiedzę … 
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i umiejętności cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych 
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Rozwijaliśmy również kreatywność sposobu cięć oraz  
zmysły wrażeń wzroku … 
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… węchu i smaku.  
Wspólne rozmowy, dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami to wyraz 

naszej dojrzałości organizacyjnej oraz wzajemna integracja 
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Dotacja UM w Korfantowie  - 5 000,00 zł  ~ 51 % 
Środki finansowe własne      - 1 300,00 zł  ~ 13 % 
Praca własna(15 zł/rbg)        - 3 450,00 zł  ~ 36 % 
 

RAZEM wartość projektu     -  9 750,00 zł 
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Czas na 
podsumowanie, 
prezentacje rezultatów, 
zebranie opinii   
i plany co dalej? 
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„Połączenie sił to początek,  

pozostanie razem to postęp,  

wspólna praca to sukces”    

                                                                                 Henry Ford 


