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27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
Tradycyjnie jak co roku przy Domu Kultury w Korfantowie
utworzony został Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku nasz sztab zarejestrowany został po raz
siedemnasty, zatem w przyszłym roku będzie już pełnoletni.
Podobnie, jak w poprzednich latach sztab tworzyło ok. 30
osób, a w tym 10 wspaniałych i niezastąpionych wolontariuszy, którzy kwestowali na ulicach naszej gminy. Każdego roku zbiórka prowadzona przez naszych wolontariuszy kończy się koncertem finałowym, tak też było i tym razem. Koncert odbył się 13 stycznia 2019 r. w sali
widowiskowej Domu Kultury w Korfantowie był również poniekąd przeglądem zespołów, solistów oraz młodych muzyków, którzy uczęszczają na zajęcia prowadzone w korfantowskim Domu Kultury i jego fili w Ścinawie Nyskiej. Tegoroczny program tworzyli soliści Studia Piosenki z Ścinawy Nyskiej i Korfantowa, muzykujące
dzieci ze Studia Gry na Instrumentach oraz zespół Echo Korfantowa. Koncert swoim udziałem wsparli także
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korfantowie. Tegoroczna kwesta odbyła się pod hasłem "POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE Gramy dla dzieci małych
i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych". Sztab zebrał łączną kwotę
6.792,11zł, która już została wpłacona na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Serdecznie
dziękujemy wszystkim darczyńcom, publiczności, a w szczególności za ogromne serce, wsparcie i czynny
udział w tak szczytnym wydarzeniu.
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Uprzejmie przypominam posiadaczom użytków
rolnych na terenie Gminy Korfantów, że w okresie:
od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku w
Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4 pokój
nr 9-10 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju
napędowego. Do wniosku jako załączniki dołączyć
należy faktury VAT lub ich kopie, stanowiące do-

Cukrzyca i co dalej?

12 marca o godz. 16.00
w Domu Kultury w Korfantowie zapraszamy osoby
chorujące na cukrzycę na
spotkanie, którego celem
jest przekazanie mieszkańcom wiedzy dotyczącej
możliwości i form uzyskania
pomocy i wsparcia finansowego na leczenie i zapobieganie skutkom choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca. Spotkanie organizowane
jest z inicjatywy Nyskiego
Koła Diabetyków. Na spotkaniu obecny będzie Prezes
Opolskiego Stowarzyszenia
Diabetyków - Oddział Wojewódzki w Opolu. Zapraszamy na spotkanie.

wód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.
Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o
zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Na
potrzeby wniosku, który należy złożyć do burmistrza właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika
biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu
zawierającego informację o liczbie DJP bydła na
potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Budowa sieci gazowej w
Ścinawie Małej, Ścinawie Nyskiej oraz w Przydrożu
Małym coraz bliżej
15 lutego 2019 roku o godz. 17.00 zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podłączeniem swoich domów do sieci gazowej do
Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej (remiza w Ścinawie
Małej) na spotkanie z przedstawicielem firmy Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Inwestycja budowy sieci gazowej realizowana będzie na terenie miejscowościach : Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska oraz Przydroże Małe.
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RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Informuję, że dnia 14 stycznia 2019 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych
na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Korfantów w
2019 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa z dnia 14 stycznia 2019 r. wnioski będzie można
składać od 1 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Wszystkie dokumenty (Uchwała, Zarządzenie z załącznikami, wniosek z załącznikami) związane z udzielaniem
dotacji na budowę oczyszczalni ścieków dostępne są na stronie www.korfantow.pl w zakładce EKOLOGIA –
Przydomowe oczyszczalnie ścieków Korfantów 2019.
Jednocześnie informuję, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia prac budowlanych, a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.
Gdzie należy zgłaszać prace budowlane lub uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne?
Zgłoszenia prac budowlanych oraz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę—w Starostwie Powiatowym
w Nysie, Wydział Architektury i Budownictwa przy ul. Parkowej 2.
Pozwolenia wodno-prawne – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie, ul.
Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.
Do zgłoszenia prac budowlanych potrzebne będą:
• druk wniosku (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na stronie internetowej Starostwa),
• oświadczenie władania nieruchomością (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na
stronie internetowej Starostwa),
• dokument własności (nie wymagane ale warto mieć),
• mapka z lokalizacją oczyszczalni.
•

Starosta ma 21 dni na wypowiedzenie się czy wnosi sprzeciw !!!
Kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę oraz dla
oczyszczalni ze zrzutem ścieków oczyszczonych poza teren nieruchomości, bez względu na przepustowość.
Należy pamiętać !!!
Z wnioskiem do Burmistrza Korfantowa o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
należy obowiązkowo złożyć:
• zgłoszenie prac budowlanych – zawierające datę wpływu do Starostwa oraz klauzulę – „NIE WNOSZĘ
SPRZECIWU” z datą jej nadania,
• pozwolenie na budowę – zwierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania,,
• pozwolenie wodnoprawne – zawierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania.
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
Zarządzanie kryzysowe, czyli co i komu zgłaszamy
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
Wszelkie sprawy związane z
sytuacji kryzysowych takich jak:

wystąpieniem

- zalania,
- podtopienia, powodzie,
- pożary,
- huragany, trąby powietrzne itp.
które wystąpią na terenie gminy Korfantów i spowodują zniszczenie i uszkodzenia mienia osobistego proszę zgłaszać do:
Urzędu Miejskiego w Korfantowie
Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Pani Doroty Sosulskiej pod numer
tel. 77 43 43 820 wew. 52
tel. kom. 666 057 043.
Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji,
związanych z opadami śniegu i śliskością zimową
na drogach gminnych, miejskich i wiejskich, których zarządcą jest Gmina Korfantów:
Urzędu Miejskiego w Korfantowie
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Pani Agnieszki Steciuk pod nr tel. 77 43 43 820 lub
77 43 43 821 wew. 40 lub 44,
tel. kom. 793 373 023.

Brak prawidłowego oznaczenia nieruchomości
przysparza służbom ratunkowym sporo problemów, ponieważ uniemożliwiają możliwość
szybkiego reagowania i sprawnego dojazdu na
interwencję. Jak wiadomo w przypadku narażenia życia, czy też zdrowia ludzkiego, każda minuta jest na wagę złota. Obowiązek znakowania nieruchomości jest nieco zapomniany, jednak przepisy prawa, a dokładnie Ustawa z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 47b i Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
Ustawa Kodeks wykroczeń art. 64 wskazują, że
właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik danej nieruchomości ma obowiązek
umieszczenia na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem nieruchomości. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza
się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. Tabliczka na nieruchomości musi być
utrzymana w należytym stanie — być czytelna.
Jeżeli nieruchomość znajduje się w głębi
ogrodzonej nieruchomości, tabliczka z numerem domu musi się znaleźć również na ogrodzeniu. Ponadto przepisy art. 64 §1 Kodeksu
wykroczeń wskazują na obowiązek oświetlenia
tabliczki z numerem nieruchomości. Obowiązek
ten mają właściciele nieruchomości, które
są w miejscach, gdzie w nocy nie ma oświetlenia np. z latarni i nie można przeczytać
informacji
zawartej
na
tabliczce.
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Zebrania wiejskie wyborcze
W tym roku czekają nas wiejskie zebrania wyborcze w 23 sołectwach. Zachęcamy mieszkańców sołectw do
aktywnego włączenia się w proces wybierania nowych sołtysów i rad sołeckich na pięcioletnią kadencję
(2019-2024). Każde zebranie wiejskie to także okazja do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności
dotychczasowych Sołtysów i Rad Sołeckich za kadencję 2015-2018.
Zapraszamy do zapoznania się z terminami zebrań oraz zachęcamy do uczestnictwa w wyborach sołtysów.
Harmonogram zebrań:
L

Sołectwo

I termin zebrania
wiejskiego

godzina

Miejsce zebrania

1.

Borek

30.04.2019 r.

1800

Borek 19a (zakład BARBUD)

2.

Gryżów

05.04.2019 r.

1800

świetlica wiejska - Centrum
Kultury w Gryżowie

3.

Jegielnica

11.02.2019 r.

1700

świetlica wiejska

22.03.2019 r.

18

00

świetlica wiejska

17

00

świetlica wiejska

18

00

świetlica wiejska

08.04.2019

1700

świetlica wiejska

4.

Kuropas

5.

Kuźnica Ligocka

01.02.2019 r.

6.

Myszowice

15.03.2019 r.

7.

Niesiebędowice

8.

Piechocice

29.04.2019 r.

1800

Piechocice nr 1

9.

Pleśnica

08.03.2019 r.

1800

świetlica wiejska

10.

Przechód

04.04.2019 r.

1800

świetlica wiejska

11.

Przydroże Małe

15.04.2019 r.

1900

świetlica wiejska

12.

Przydroże Wielkie

02.04.2019 r.

1800

świetlica parafialna

13.

Puszyna

01.03.2019 r.

1800

świetlica wiejska

14.

Rączka

26.04.2019 r.

1800

świetlica wiejska

15.

Rynarcice

10.05.2019 r.

1700

boisko

16.

Rzymkowice

19.02.2019 r.

1800

świetlica wiejska

17.

Stara Jamka

24.04.2019 r.

1900

świetlica wiejska

18.

Ścinawa Mała

15.02.2019r.

1800

Ścinawski Ośrodek Integracji
Społecznej

19.

Ścinawa Nyska

25.04.2019 r.

1700

Wiejski Dom Kultury

20.

Węża

19.03.2019 r.

1800

świetlica wiejska

21.

Wielkie Łąki

19.04.2019 r.

1700

teren przed świetlicą wiejską

22.

Włodary

11.03.2019 r.

1800

świetlica wiejska

23.

Włostowa

08.02.2019 r.

1700

świetlica wiejska
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MAŁO NAS ! DEMOGRAFIA GMINY ZA 2018 ROK
Przedstawiamy informację dotyczącą stanu demografii
Gminy Korfantów za 2018 rok. Niestety, nie
wyróżniamy się na tle pozostałych gmin województwa
opolskiego, z każdym rokiem jest nas coraz mniej.
Szczegóły w tabeli:

Lp.

Miejscowości

Liczba mieszkańców
Razem

Urodzenia
Razem

Zgony
Razem

1

Borek

217

3

1

2

Gryżów

303

4

6

3

Jegielnica

162

2

2

4

Korfantów

1777

9

22

5

Kuropas

166

3

2

6

Kuźnica Ligocka

365

5

5

7

Myszowice

137

0

2

8

Niesiebędowice

120

0

3

9

Piechocice

140

1

1

10

Pleśnica

64

2

0

11

Przechód

735

5

6

12

Przydroże Małe

328

2

5

13

Przydroże Wielkie

154

5

2

14

Puszyna

363

2

7

15

Rączka

117

2

1

16

Rynarcice

193

4

4

17

Rzymkowice

550

6

10

18

Stara Jamka

235

4

2

19

Ścinawa Mała

713

7

12

20

Ścinawa Nyska

448

7

6

21

Węża

420

5

7

22

Wielkie Łąki

115

1

2

23

Włodary

722

3

9

24

Włostowa

425

5

6

Ogółem

8969

87

123
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Korfantów: ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Korfantów:
ul.
Ulianówka,
Niemodlińska
i Fabryczna” o łącznej wartości 1 225 690,01 zł
realizowana jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020
(Oś
V.Ochrona
środowiska,
dziedzictwa, kulturowego i naturalnego Działanie
5.4 – Gospodarka wodno-ściekowa) i uzyskała
dofinansowanie w kwocie 560 753,05 zł tj .54,9% .
Przedmiotem projektu jest budowa sanitarnej sieci

kanalizacyjnej w miejscowości Korfantów , w ciągu
ulic: Niemodlińskiej, Fabrycznej i Ulianówka.
Przedsięwzięcie obejmuje: budowę sieci kanalizacji
grawitacyjnej i kanalizacji tłoczonej o łącznej
długości 2 154,3 m, wybudowanie przepompowni
ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu
(utwardzenie i ogrodzenie placu) oraz wyposażenie
przepompowni w zasilanie elektryczne. Planowana
sieć kanalizacyjna przejmować będzie ścieki

z gospodarstw domowych oraz zakładów
usługowych zlokalizowanych przy ul. Ulianówka i ul.
Niemodlińskiej oraz terenów objętych miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego,
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowousługową i produkcyjno-usługową. Ponadto projekt
zakłada także rozbudowę istniejącej sieci
kanalizacyjnej, do której odprowadzane będą ścieki
z istniejącej i planowanej zabudowy przy ul.
Fabrycznej. Wnioskodawcą i bezpośrednim
beneficjentem projektu jest Gmina Korfantów.
Powstałą infrastrukturą, w imieniu gminy, zarządzać
będzie
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej. Teren w obrębie którego planuje
się realizację inwestycji należy do Gminy Korfantów.
Gmina Korfantów dysponuje niezbędną do
wdrożenia projektu wiedzą oraz zapleczem
organizacyjno-technicznym.
Posiada
również
stosowne pozwolenia i decyzje administracyjne.
Realizacja projektu wpisuje się w postanowienia
dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz
katalog inwestycji wskazany w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Uwzględnienie
Aglomeracji Korfantów w zapisach Master Planu
zobowiązuje do wywiązania się z zawartych w nim
wytycznych i określonych wartości docelowych
w zakresie realizacji gospodarki ściekowej.
7
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ZŁOTE GODY
Dnia 15 stycznia 2019 roku w sali bankietowej „Margot” w Korfantowie odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę - Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonali Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie Pan Ryszard Duś. Tym razem zaszczytnym odznaczeniem zostało uhonorowanych 13 par z naszej gminy.
Byli to Państwo:
Bednarczyk Stanisław i Irena, Dumański Michał i Maria, Dziony Eryk i Agnieszka, Gorke Wolfgang i Maria, Kierpal Jan i Maria, Koczula Ginter i Gertruda, Luda Jan i Anna, Łaciak Jerzy i Maria, Olbrych Ginter i Marion, Rokosz
Stanisław i Aniela, Stanula Rajnard i Stanisława, Trembacz Eugeniusz i Maria, Wilk Julia i Zbigniew. Na uroczystości obecnych było 9 par. Uroczystość umilił występ zespołu „Ścinawskie Koniczynki”. Po części oficjalnej, goście chętnie skorzystali z okazji do wspólnej zabawy.
Serdecznie gratulujemy Jubilatom i życzymy dalszych lat spędzonych razem w dobrym zdrowiu i wśród serdecznej
opieki osób najbliższych.
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Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie o łącznej wartości 572 306,12 zł realizowane
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś VOchrona środowiska, dziedzictwa, kulturowego i naturalnego Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania
odpadami komunalnymi) i uzyskało dofinansowanie
w kwocie 486 460,20 zł tj. 85%.
Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(zwanego dalej PSZOK) w Korfantowie oraz jego doposażenie. W gminie Korfantów działa PSZOK przy ul
Fabrycznej 8, na działce o numerze ewidencyjnym
807/1, która jest własnością Gminy Korfantów. Planowane przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem miejscowym. Obecnie Gmina
nie posiada własnej infrastruktury do prowadzenia
PSZOK, jest ona objęta umową z firmą obsługującą
PSZOK. Aby to było możliwe, niezbędne jest przygotowanie potrzebnej infrastruktury. Zakres prac objętych w projekcie obejmować będzie: utwardzenie
i wybrukowanie terenu (pow. 615 m2 – plac: manewrowy, miejsca postojowe (w tym jedno miejsce dla

osób niepełnosprawnych), miejsca na kontenery
i pojemniki na odpady oraz kontenery obiektowe
i magazyny PSZOK), oznaczenia poziome, podłączenie
do w sieć wodn-kan i energetycznej; zamontowanie
kranu zewnętrznego z umywalką dla użytkowników
PSZOK; wykonanie oświetlenia obiektowego (lampy
LED); wyposażenie PSZOK w odpowiednią liczbę i rodzaj kontenerów i pojemników, oznakowanie
(pojemników, kontenerów, każdego z pomieszczeń),
tablicę promocyjno-informacyjną dot. projektu ze
wskazaniem źródła dofinansowania projektu, tablicę
informacyjną dot. organizacji PSZOK. PSZOK zostanie
wyposażony w kontener biurowo-socjalny, magazyn
na odpady niebezpieczne, magazyn na sprzęt do obsługi PSZOK, wagę samochodową oraz pozostały niezbędny sprzęt (biurowy, sanitarny, urządzenia
usprawniające funkcjonowanie PSZOK: waga mobilna, rampa przenośna, doświetlenie). Na terenie
PSZOK zostanie uruchomiony punkt wymiany rzeczy
używanych, niestanowiących odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego użycia. Jego działanie
ma na celu spełnienie wymagań określonych w hierarchii postępowania z odpadami.

Ze środków Gminy Korfantów w ostatnim czasie zakupiony został
stacjonarny alkomat. Sprawdzenia swojego stanu trzeźwości
można dokonać w Komisariacie Policji w Korfantowie przy ulicy
Powstańców Śląskich 5A codziennie w godzinach od 6.00 –
22.00.
Poza wyznaczonymi godzinami lub w przypadku
nieobecności dyżurującego policjanta sprawdzenia można
dokonać w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie przy ul. Armii
Krajowej 1l, która funkcjonuje w systemie całodobowym.
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Produkty lokalne Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z naszej gminy
Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór, którego Gmina Korfantów jest członkiem prowadzi listę PRODUKTÓW LOKALNYCH. Lista prowadzona jest w następujących kategoriach: sztuka, rękodzieło, produkt
spożywczy usługa, zespół artystyczny, wydarzenie/impreza, produkt turystyczny/obiekt turystyczny/obiekt zabytkowy.
Do chwili obecnej na listę z terenu Gminy Korfantów wpisane zostały trzy produkty, które Państwu prezentujemy, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z ich walorami.
PIEROGI WŁODARSKIE
Pierogi Włodarskie robione są z ciasta i farszu. Ciasto wyrabiane jest z mąki,
jajek, ciepłej wody oraz szczypty soli. Wymieszane składniki ciasta zagniatane
są ręcznie i odkłada się ciasto, aby odpoczęło. Farsz wykonuje się z sera twarogowego, ziemniaków, soli, pieprzu, śmietany i cebuli. Ugotowane i posolone ziemniaki są ostudzone i mielone przez maszynkę. To samo robi się z serem, dodając pieprz i sól, podsmażoną na złoty kolor cebulę i śmietankę.
Stowarzyszenie Rozwoju wsi Włodary—Villa Vlokmari, ul. Leśna 1a, 48-317
Korfantów www.wlodary.pl
CIASTECZKA ZŁOTY LEN, ORZECHOWE, KRĘCONE, PIRAMIDKI, OWSIANE ...
Produkt powiązany z gminy Korfantów, wsi Włodary.
Przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Są
to proste receptury, bazujące na naturalnych składnikach, a ciasteczka są kruche ze względu na ich dłuższą
trwałość.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WŁODARY – VILLA
VLOKMARI
Włodary,
ul.
Leśna
1a,
48-317
Korfantów
www.wlodary.pl
Na liście produktów lokalnych znalazł się obiekt obiekt turystyczny jakim jest Barokowy kościół pw. Św.
Piotra i Pawła w Ścinawie Nyskiej.
Kościół jest położony na lewym brzegu Ścinawy Niemodlińskiej, istniał już przed 1289 r.
i należy on do grona najbardziej wartościowych wiejskich obiektów sakralnych. Na ofertę produktu lokalnego składają się: kościół
barokowy z renesansową wieżą, pozostałością
stałego kościoła (górna jej kondygnacja wraz
z attyką pokryta dekoracją sgraffitową). Usytuowany malowniczo na stoku wzgórza, otoczony murem z kamienia polnego z dwiema
bramami, przez które wiodą kamienne schody: stara brama renesansowa, młodsza barokowa. W bramach wbudowane są dodatkowo średniowieczne krzyże pokutne. Wnętrze kościoła z bardzo ciekawym późno barokowym wystrojem. Zachowało się w nim czternaście obrazów z popiersiami apostołów i Chrystusa Salvatora Mundi przypisywanych autorstw M. Willmanna – „śląskiego Rafaelan vel Rembrandta”.
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E-Urząd Korfantów
Pod adresem https://eurzad.korfantow.pl dostępny już jest portal e-Urząd, w którym można wysyłać do naszego urzędu pisma drogą elektroniczną oraz sprawdzić swoje zobowiązania. Opublikowaliśmy na nim 27 formularzy dotyczących podatków, nieruchomości oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Oprócz formularzy
każdy podatnik może sprawdzić wysokość swoich podatków od gruntów i nieruchomości, opłat za wywóz odpadów oraz dokonać wpłaty online.

Aby skorzystać z portalu należy założyć profil zaufany. Można to zrobić nie wychodząc z domu, jeśli posiada się
konto w jednym z banków, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego lub założyć konto na stronie
profilu zaufanego i przyjść do naszego urzędu (pok. 5) w celu jednorazowego potwierdzenia tożsamości. Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie https://eurzad.korfantow.pl w zakładce „Pomoc”. Zapraszamy do
korzystania!

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 r.
Kiedy się rozpocznie, jak długo potrwa, kogo dotyczy,
gdzie należy się zgłosić i jakie dokumenty zabrać?
Procedura kwalifikacji dla osób z terenu naszej gminy
odbędzie się w Nysie przy ulicy Orkana 6 w budynku
Warsztatów Technikum Mechanicznego w dniach
11-12.03 2019 r.
Kto podlega kwalifikacji wojskowej?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. obo-

wiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w
roku bieżącym podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1995—1999, którzy
nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej
ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej przed zakończeniem
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kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji,
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się
ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób
do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie
jej przeprowadzania na danym terenie informują roz-

plakatowane obwieszczenia wojewody.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się
do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie
i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. W uzasadnionych przypadkach
istnieje możliwość stawienia się w dniach od
18.02.2019 r. do 29.03.2019 r.

OPERETKA W KORFANTOWIE
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KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH i REKREACYJNYCH
w GMINIE KORFANTÓW w 2019r.
1. XXVII Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 13.01. - KONCERTY - MDK.
(organizator M-GOK,SiR ).
2. Spotkanie z ok. Dnia Babci i Dziadka – 20.01. (org. CARITAS + MDK).
3. „Biała Zima” – 28.01. - 10.02. – cykl imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych podczas ferii zimowych.
(org.M-GOK,SiR).
4. „Kartka Walentynkowa” – konkurs plastyczny + wystawa pokonkursowa – 14.02. - Biblioteka „REMIZA”.
5. „Operetka Wczoraj i Dziś” - 17.02. – spotkanie z teatrem Muzycznym „IWIA” z Gliwic – (Org. MDK).
6. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora M-GOK,SiR – 23.02. – hala sportowa w Korfantowie. (org.M-GOK,SiR).
7. Spotkanie ostatkowe (tłusty czwartek) – 28.02. - sala MDK (org. Zw. Emeryt. i Renc. + MDK).
8. XIV Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego – 16-17.03. - Hala Sportowa w Korfantowie - impreza międzynarodowa z udziałem zawodników z klubów sportowych Polski, Czech, Francji i Belgi. (org. M-GOK,SiR).
9. Gminny Konkurs Kroszonkarski i Palm Wielkanocnych + wystawa pokonkursowa – 05.04—15.04. - sala Biblioteki
„Remiza”
10. XXVIII Wojewódzki, Dziecięcy Festiwal Piosenki – 25.04. – sala widowiskowa MDK w Korfantowie - impreza dla dzieci
i młodzieży w wieku 7-16 lat w kategorii solistów. (org.M-GOK,SiR).
11. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków – 10.05. - sala widowiskowa (org. Zespół Sz.P. w Korfantowie + MDK).
12. XXIII Majowe Spotkania z Poezją – Powiatowy Konkurs Recytatorski - 17.05. - sala widowiskowa MDK w Korfantowie
– impreza dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat. (org. M-GBP + M-GOK,SiR).
13. Gminne Zawody OSP dla Seniorów – 18.05. - Stadion Korfantów (org. Zarząd Gminny OSP ).
14. Spotkanie z ok. Dnia Matki – 23.05. – sala MDK - (org. Zw. Emeryt. i Renc. + MDK).
15. Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora M-GOK,SiR z ok. Dnia Dziecka - 01.06. - impreza plenerowa dla dzieci (org.
PZW- Koło w Korfantowie + M-GOK,SiR)
16. Koncert zespołów w ramach II Polonijnego Festiwalu Piosenki w Opolu – kościół Trójcy Świętej w Korfantowie + Stadion Miejski w Korfantowie (org. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oddz. Opole + MGOK,SiR).
17. V Korfantowski Przegląd Zespołów Wokalno-Chóralnych – 09.06. – sala widowiskowa MDK (org. MDK + Klub Seniora).
18. Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTiF - 19 .06. (gminne ) - plac Szkoły Podst. Nr 2 w Korfantowie. (org.
Zarząd Gminny ).
19. „Noc Świętojańska” – 22.06. – impreza plenerowa – OSiR- Ścinawa Mała (org. MDK + Sołectwa, Ścinawa Mała i Nyska).
20. Festyn Rodzinny „CARITAS” - 30.06. – Stadion Miejski (org. „Caritas” + Rada Parafialna + M-GOK,SiR)
21. „Lato w Mieście’2018” – 01 - 31. 07. – cykl imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych dla dzieci
podczas wakacji (org. M-GOK,SiR + Biblioteki „REMIZA” + filie w Ścinawie Nyskiej i Przechodzie).
22. Otwarty Turniej SKATA o Puchar Burmistrza Korfantowa z ok. Dni Miasta – 06.05. + 21.07 + 04.08. – sala WDK w Przechodzie. (org. M-GOK,SiR).
23. XVIII Międzynarodowe Zawody Piłki Prądowej „Wasserball” – 27 - 28.07. – akwen w Przechodzie, impreza z udziałem
strażaków z Polski, Czech i Niemiec. (org. OSP Przechód + U.M. w Korfantowie + M-GOK,SiR).
24. V Międzynarodowy Plener Malarski „Artfriedlandianum” – Korfantów’2018 – 16-22.09.2019 - teren Gminy Korfantów
(org. Fundacja „Rozwój i Przyszłość” + M-GOK,SiR).
25. Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Korfantowa z ok. Dni Miasta w kategorii junior i senior – 03.08.
(org. PZW Koło w Korfantowie + M-GOK,R).
26. DNI KORFANTOWA – 17-18.08. - Stadion Miejski – festyn rodzinny z występami i koncertami zespołów artystycznych,
zawodowych oraz działających przy domach kultury i świetlicach Gminy Korfantów. (org. M-GOK,SiR).
27. Gminne Święto Plonów – 08.09.– impreza dożynkowa, plenerowa, folklorystyczno – artystyczna (org. Sołectwo Przechód i Borek + MGOK,SiR + Urząd Miejski w Korfantowie).
28. Otwarty Turniej SKATA o Puchar Dyrektora M-GOK,SiR – 22.09. + 06.10 + 20.10.– sala WDK w Przechodzie. (org.
MGOK,SiR).
29. XX Korfantowska Jesień Artystyczna – 07-27.10. – impreza z wystawą, pokazami oraz spotkaniami dzieci i młodzieży z
lokalnym twórcami ludowymi zrzeszonymi przy M-GOKSiR w Korfantowie. (org. M-GOK,SiR + Biblioteka „REMIZA”).
30. XXXII Ogólnopolskie Biegi Crossowe z ok. święta Niepodległości Polski – 08.11. - Stadion Miejski w Korfantowie –
impreza sportowa dla dzieci i młodzieży z klubów sportowych.
(org. M-GOK,SiR).
31. Wieczornica z ok. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - 11.11. – sala Szkoły Podst. Nr 2 im.Cz.Niemena
(org. Sz.Podst. Nr 2 + M-GOK,SiR).
32. Spotkanie Andrzejkowe – 28.11. – sala MDK (org. Zw. Emeryt. i Renc. + MDK).
33. Kiermasz Świąteczny – 01.12. - sala MDK - wystawa Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej. (org. M-GOK,SiR).
34. Spotkanie z Mikołajem – 06.12. - sala widowiskowa MDK – impreza Mikołajkowa dla dzieci. (org. M-GOK,SiR).
35. XXI Konkurs Recytatorski „Boże Narodzenie w Poezji” – 12.12 . sala widowiskowa MDK (org. M-GBP + M-GOK,SiR).
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