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W Y D A N I E  B E Z P Ł A T N E

22 listopada 2021 r. władze Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Kor-
fantowie Sp. z o. o. podpisały umowę z Wykonawcą na rozbudowę 
korfantowskiego szpitala. Prace powierzone wykonawcy firmie PBO 
Śląsk sp. z o. o. obejmują przygotowanie projektu, wykonanie robót 
budowlanych, a także usługę nadzoru autorskiego. Firma PBO Śląsk,  
w której funkcję prezesa pełni Pan Marek Zychla ma duże doświad-
czenie w prowadzeniu tego typu przedsięwzięć, a zatem połączenie 
zabytkowego charakteru obiektu z nowoczesnym budynkiem nie będzie 
stanowiło dla Wykonawcy problemu. W założeniu nowoczesny budynek 
ma zostać dopasowany do zabytkowego charakteru szpitala. Inwestycja 
będzie realizowana na zasadzie „zaprojektuj – wybuduj”.

> >

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zostanie rozbudowane!
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Inwestycja dofinansowana zostanie przy wsparciu Sa-
morządu Województwa Opolskiego. Przedstawiciele 
Samorządu Województwa podkreślają, że przekazanie 
pieniędzy dla tak ważnego ośrodka rehabilitacyjnego  
w województwie ma na celu ochronę zdrowia i jest efek-
tem wieloletnich starań o środki na ten cel. Szacuje się, 
że koszty budowy wyniosą w graniach 28,5 miliona zło-
tych. Nowy pawilon ma zostać wybudowany do I półrocza 
2023 roku. 

Rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji znacząco 
przyczyni się do zwiększenia komfortu korfantowskich 
pacjentów dzięki nowoczesnym salom, które pracownicy 
szpitala wraz z pacjentami będą mieli do swojej dyspozycji 
w momencie, gdy nowy pawilon zostanie ukończony. Po-
prawa komfortu w szpitalu, który już dziś może poszczy-
cić się bardzo dobrymi warunkami hospitalizacji będzie 
stanowiła dopełnienie wysokiego poziomu medycznego. 
Poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie no-
wego pawilonu zakłada się, iż wzrosną możliwości prze-
robowe szpitala, tym samym będzie można wykonywać 
więcej niż dotychczas zabiegów endoprotez stawu bio-
drowego i kolanowego. Dodatkowo nowo powstały pa-
wilon będzie pełnił funkcję dydaktyczną, ponieważ w tym 
miejscu studenci Uniwersytetu Opolskiego oraz Politech-
niki Opolskiej będą zdobywać praktyczną wiedzę zgodnie  
z zawartym porozumieniem pozwalającym na prowadze-

nie staży specjalizacyjnych dla lekarzy i fizjoterapeutów. 
Warto zwrócić uwagę, iż budowa pawilonu pozwoli na 
wdrożenie działań objęcia kompleksową opieką zwięk-
szonej liczby pacjentów w zakresie ortopedii bez koniecz-
ności zwiększenia poziomu zatrudnienia kadry medycz-
nej. Cały proces zmian będzie miał charakter rewolucji 
organizacyjnej w szpitalu. 

Dla władz szpitala ważna jest kwestia poprawy warunków 
związanych z pobytem kuracjuszy w sanatorium oraz ich 
zakwaterowaniem. W tej chwili pacjenci przebywają w sa-
lach 4-5 osobowych, natomiast węzeł sanitarny znajduje 
się na korytarzu. Inwestycja pozwoli poprawić te warunki, 
które są szczególnie ważne w dobie covidu ograniczając 
liczbę pacjentów w pokoju do dwóch osób. Dla Prezesa 
szpitala Wojciecha Machelskiego podpisanie umowy to 
historyczna chwila, gdyż zakończenie przedsięwzięcia 
umożliwi zmianę lokalizacji oddziału chirurgii ortopedycz-
nej z budynku zamku, a także wyeliminuje koniczność 
transportu pacjentów po zabiegach operacyjnych. 

Burmistrz Janusz Wójcik podkreśla znaczenie placów-
ki dla gminy Korfantów. Opolskie Centrum Rehabilitacji, 
jak mówi Burmistrz, to prestiż i wizytówka naszego mia-
sta, zarówno w województwie jak i w kraju. Szpital jest 
największym pracodawcą w gminie i miejscem pracy dla 
znacznej części mieszkańców. Postawienie nowego pawi-
lonu wygeneruje kolejne miejsca pracy.

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 
zostanie rozbudowane!
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Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” Oddział w Opolu 
wzorem poprzedniego roku prosi mieszkańców  

Gminy Korfantów,  ale też ludzi mieszkających poza  
granicami gminy, lecz dobrego serca o wpłaty  

na rzecz organizacji świątecznej paczki dla naszych  
Rodaków mieszkających na Ukrainie. 

Wszystkie zebrane środki finansowe zostaną przez  
Stowarzyszenie przekazane osobom potrzebującym, 

 o trudnej sytuacji materialnej. 

Niestety, względy bezpieczeństwa i procedury  
na granicach  spowodowały, że dostarczenie  

darów rzeczowych stało się niemożliwe, stąd prośba  
o pieniężną formę wsparcia akcji.

Nawet symboliczną wpłata może zmienić smak Świąt 
Bożego Narodzenia naszym Rodakom. 

 
Dane do wpłaty:

Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Opolu
ul. Ks. Ściegiennego 1, 45-709 Opole

Nr rachunku bankowego
11249000050000460072882245 
z dopiskiem: ,,Akcja świąteczna”

Wpłaty przyjmowane są do końca grudnia br. 

Zachęcamy do włączenia się w pomoc  
Polakom na Wschodzie. 

Dziękujemy w imieniu Prezes Stowarzyszenia  
Pani Haliny Nabrdalik-emerytowanej dziennikarki  

Radio Opole, byłej mieszkanki Węży.

Uprzejmie informujemy, 
że w 2022 roku  
podczas zbiórek  

odpadów  
wielkogabarytowych 

nie będą zbierane  
i odbierane opony  

z samochodów osobowych  
jak również inne opony  

z maszyn rolniczych.

Opony nadal będzie  
można oddawać w PSZOK  

w Korfantowie,  
w ramach opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych,  
na podstawie istniejących  
limitów przyjęć na PSZOK.

Harmonogram odbioru  
odpadów na 2022 rok 
zamieszczony został  
na ostatniej stronie 

informatora.

Zawiadomienie o wyłożenie projektu  
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części Korfantowa.
Zachęcamy mieszkańców Korfantowa, właścicieli gruntów, inwestorów do za-
poznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Korfantów dla  obszaru ograniczonego od zachodu rzeką Ścinawa Niemo-
dlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-go Maja i Kościuszki 
oraz od północy  i południa drogami rolnymi wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 

Projekt planu zagospodarowania Korfantowa zostanie wyłożony w dniach pra-
cy urzędu od 22 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, pok. nr 6 (I piętro),  
a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl. w zakładce: Planowanie przestrzen-
ne/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów/Opra-
cowywane. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 10 stycznia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), 
o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Z uwagi na sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jedno-
cześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowią-
zującymi w dniu jej organizacji. 

Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą e-mailową  
na adres: inwestycje@korfantow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 77 4343820  
w. 40  do dnia 5 stycznia 2022 r. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej 
zobowiązane będą do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, 
zgodnie z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej. 

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Korfantowa, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 9 lutego 2022 r.  Szczegóły dostępne na www.bip.kor-
fantow.pl.

Zbiórka na rzecz Polaków na Wschodzie
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W okresie 27-08. – 10 .10 2021 r  dla kandydatów na stra-
żaków ratowników z terenu Gminy Korfantów  zorganizo-
wany został kurs podstawowy: Strażaków ratowników 
OSP. Ze względu na panującą sytuację w kraju związaną 
z COVID-19 zajęcia teoretyczne realizowane były syste-
mem  e-learningowym, a wszelkie zajęcia praktyczne oraz 
przygotowanie kursantów do działań ratowniczo-gaśni-
czych odbywało się w terenie. Całe szkolenie prowadzone 
było przez strażaków z terenu gminy Korfantów, którzy 
na co dzień pełnią służbę w zawodowych Jednostkach 
Ratowniczo Gaśniczych.

Kursanci w trakcie spotkania organizacyjnego zostali po-
dzielni na dwie grupy ćwiczebne, dzięki czemu zajęcia 
praktyczne były jeszcze bardziej efektywne. ( grupa I – 
OSP Ścinawa Mała, OSP Włodary, OSP Węża, OSP Wło-
stowa, Grupa II – OSP Korfantów, OSP Przechód, OSP 
Rzymkowice, OSP Kużnica Ligocka). 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje po  zakończonym 
Szkoleniu Podstawowym Strażaków Ratowników OSP był 
zwieńczeniem wytężonej pracy teoretycznej i praktycznej 
ostatnich tygodni dla grupy 25 strażaków. 

2 października  kursanci przystąpili do egzaminu praktycz-
nego zaliczając komorę dymową, która znajduje się przy 
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Opolu, następnie 9 października w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Nysie przystąpili do egza-
minu teoretycznego potwierdzającego zdobytą wcześniej 
wiedzę.

 Organizację szkoleń podstawowych strażaków koordyno-
wał Komendant Gminny OSP Paweł Misa, który w grud-
niu br. zorganizował wspólnie z Nadleśnictwem Prudnik 
również szkolenia pilarzy dla 20 już czynnych strażaków 
ochotników. 

25 nowych strażaków w szeregach OSP! 

Burmistrz Korfantowa 
oraz 

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Korfantowie 
serdecznie zapraszają na

Wieczór Kolęd i Pastorałek
w wykonaniu chórów z gminy Korfantów, z Łącznika i Pawłowa oraz dzieci ze studia piosenki 

Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Korfantowie  
6 stycznia 2022 r.    godz.17.30

Obowiązują aktualne obostrzenia dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się covid-19
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Informujemy, że w miesiącu październiku i listopa-
dzie br. na terenie Gminy Korfantów przeprowadza-
ne były badania mammograficzne dla mieszkanek 
Naszej Gminy. Badania skierowane były  do kobiet 
w wieku 50 – 69 lat finansowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia w ramach programu wczesnego 
wykrywania raka piersi.

Z badań skorzystały łącznie 83 mieszkanki naszej 
Gminy.

Badania wykonywane były przez Podmiot Leczniczy 
Geneva Trust Polska Sp. z o.o. oraz Mammo- Med 
Sp. z o.o. z Gdańska.

„Senior radosny bezpieczny i zdrowy” – pod takim hasłem 
w tym roku odbyła się VI Spartakiada Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku i Seniorów w Korfantowie zorganizowana 20 
listopada br. na miejscowej hali sportowej. 

W tym roku w zmaganiach sportowych udział wzięło 
9 drużyn, łącznie 45 osób, ze średnią wieku 65+, ale kon-
dycji i formy uczestnikom wydarzenia mógłby pozazdro-
ścić niejeden młody! 

W organizację przedsięwzięcia zaangażowanych było 
wielu społeczników i trenerów sportowych, w tym trener 
mistrzyni paraolimpijskiej Barbary Bieganowskiej- Za-
jąc - Pan Mariusz Żabiński wraz z rodziną, pracownicy SP  
nr 2 w Korfantowie oraz młodzi wolontariusze. 

Prezes UTW Danuta Minartowicz- Rejlich wysoko oceniła 
poziom tegorocznych zawodów, zwłaszcza, że do ostat-
niego dnia nie było pewne, czy organizacji zmagań spor-
towych nie pokrzyżują ograniczenia rządowe w zakresie 
pandemii covid-19, co ostatecznie, ku uciesze wszystkich 
nie nastąpiło. 

Choć nie walka o miejsca na podium była nadrzędnym ce-
lem zawodów, a chęć spotkania i aktywnego zagospoda-
rowania czasu wolnego, to miejsca na podium zajęli od-
powiednio:

I miejsce-UTW Nysa 
II miejsce- UTW Korfantów
III miejsce- UTW Głuchołazy 

Zarządowi UTW Korfantów życzymy organizacji kolejnych 
równie udanych Spartakiad w kolejnych latach, bo prze-
cież w ,,Zdrowym ciele, zdrowy duch”! 

Badania mammograficzne w Gminie Korfantów

Aktywni seniorzy!
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W listopadzie Gmina Korfantów złożyła dwa wnioski 
w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Pierwszy na wspar-
cie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 
„Granty PPGR” na kwotę 833 500 zł. W ramach projektu 
planuje się zakup 228 laptopów dla mieszkańców, którzy 
kwalifikują się do programu i złożyli wniosek. Wartość 
jednego zestawu nie może przekroczyć kwoty 3 500 zł. 

Kolejny projekt dotyczy wsparcia rozwoju cyfrowego oraz 
zwiększenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego  
w Korfantowie na kwotę 259 170 zł. Obejmuje on wymia-
nę przestarzałych stacji roboczych, serwera, urządzenia 
zabezpieczającego sieć oraz zakup laptopów i zasilaczy 
UPS. Planowany jest również zakup oprogramowania do 
inwentaryzacji sprzętu, licencji oraz do backupu danych. 
Urzędnicy zostaną przeszkoleni z zasad cyberbezpieczeń-
stwa. Zostanie też utworzona nowa strona internetowa  
i BIP zgodne ze standardem WCAG 2.1.

W obu naborach wniosków wkład finansowy 
gminy nie był wymagalny, a zadania są w 100% 
finansowane z budżetu programu. 

25 października br. ogłoszono wyniki naboru wniosków 
w którym Gmina Korfantów aplikowała o środki na reali-
zację 3 zadań w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład- 
Program Inwestycji Strategicznych edycja I. 

Gmina Korfantów ostatecznie otrzymała 6 553 000,00 zł 
wsparcia do zadań inwestycyjnych:

1) ,,Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanaliza-
cyjnej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała, Ści-
nawa Nyska, Jegielnica, Węża” z dofinansowaniem w wy-
sokości 4 939 000,00 zł (całkowita szacowana wartość 
zadania 5 200 000,00 zł) oraz

2) ,,Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Ścinawie Małej 1 614 000,00 zł 
(całkowita szacowana wartość zadania 2 100 000,00 zł).

Brakujące środki do realizacji obu zadań stanowić będą 
wkład własny gminy. Realizacja zadań rozpocznie się  
w 2022 roku. 

Nadmienić należy, że Gmina Korfantów w I edycji ogło-
szonego naboru wniosków aplikowała także o środki na 
zadania dotyczące przebudowy i remontów dróg gmin-
nych. Wniosek obejmował poprawę stanu dróg gminnych 
w 17 miejscowościach gminy, a jego szacowana wartość 
wynosiła 19 mln. zł, jednak nie uzyskał dofinansowania 
rządowego. 

Ponadto 5 listopada br. Ministerstwo Finansów opubliko-
wało listę gmin, którym przyznane zostały środki na reali-
zację zadań z zakresu kanalizacji. Środki finansowe przy-
znane Gminie Korfantów w wysokości 3 724 382,00 zł, 
stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymywanej  
z budżetu państwa i wypłacone mają zostać do końca 
grudnia 2021 roku. Gmina Korfantów znalazła się wśród 
1528 gmin, które bez składania wniosków otrzymały rzą-
dowe wsparcie. 

Gmina Korfantów z dofinansowaniem  
w wysokości 10 277 382,00 zł w ramach Polskiego Ładu. 

,,Cyfrowa Gmina” – wsparcie dla uczniów z rodzin popegeerowskich 
i wymiana sprzętu komputerowego w samorządzie.



www.korfantow.pl facebook.com/korfantow Informator Gminy Korfantów 7

Grudzień to miesiąc podsumowań, także tych in-
westycyjnych. W 2021 roku gmina prowadziła 51 
inwestycji z czego 13 zadań stanowiły zadania 
kontynuowane z lat poprzednich, zaś 38 inwestycji 
było nowych. Wartość zadań inwestycyjnych reali-
zowanych w 2021 roku wyniosła 7 146 810, 54 zł,  
a otrzymane dofinansowanie zewnętrzne stanowiło 
3 mln. 800 tys. zł. 

Najważniejsze i największe inwestycje zrealizowane 
w Korfantowie i sołectwach w 2021 roku to: 

1. Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejsco-
wości Węża. Zadanie obejmowało m.in. zabudowę 
części istniejącego rowu otwartego rurociągiem żel-
betowym o długości ok. 48 mb, roboty porządkowe, 
obsługę geodezyjną, służebność przesyłu. Wydat-
kowano na roboty budowlane: 80 560,03 zł. Powiat 
Nyski na zadanie dołożył 15 tys. zł. 

2. Modernizacja remizy OSP Włostowa. W ramach ni-
niejszego zadania inwestycyjnego wykonano rozbu-
dowę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej o część socjalno- biurową. Szacowany koszt 
robót budowlanych wyniósł: 229 125,23 zł.

3. Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Inte- 
gracji Społecznej w Ścinawie Małej. W ramach 
II etapu (końcowego) dokonano termoizolacji ścian 
budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecz-
nej w Ścinawie Małej. Wydatkowano: 120 263,89 zł  
(w tym: 58 262,69 zł wydatkowane w 2021 r.). 25 tys. 
zł stanowiły środki funduszu sołeckiego miejscowości.

4. Modernizacja remizy strażackiej w Przechodzie. 
Zadanie obejmowało wykonanie prac murarskich, 
posadzkowych, tynkarskich, instalacji wodno-kanali-
zacyjnych, hydraulicznych oraz instalacji elektrycznej. 
Wydatkowano: 60 000,00 zł. Środki na realizację za-
dania w całości pochodziły z budżetu gminy. 

5. Modernizacja stolarki okiennej w budynku przed-
szkola w Rzymkowicach. Zadanie obejmowało wy-
mianę 14 okien i montaż nowych parapetów. Wy-
datkowano: 36 011,42 zł. Środki w całości z budżetu 
gminy Korfantów.

6. Zagospodarowanie działki gminnej nr 145/4 w Kor- 
fantowie (przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Ślą-
skich i Nowej). Zadanie obejmowało: uporządkowa-
nie działki gminnej nr 145/4 w Korfantowie poprzez 

usunięcie 25 szt. korzeni drzew, wywóz gruzu, wy-
równanie terenu, przygotowanie terenu pod siew 
trawy, zasianie trawy sportowej na pow. ok. 0,13 ha, 
wałowanie, dostawę oraz montaż elementów małej 
architektury: 2 ławek i dwóch koszy betonowych Wy-
datkowano: 13 160,46 zł. Środki w całości z budżetu 
gminy Korfantów.

7. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Rącz-
ce Wydatkowano: 39 624,20 zł, w całości z budżetu 
gminy Korfantów.

8. Budowa wjazdu na działkę gminną przy świetlicy 
wiejskiej we Włodarach. Wydatkowano: 30 506,24 
zł. Środki w całości z budżetu gminy Korfantów.

9. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
405 ul. Niemodlińska od skrzyżowania z droga po-
wiatową 1532 O ul. Fabryczna do ul. Ulianówki. Za-
danie obejmowało opracowanie dokumentacji bu-
dowlano-wykonawczej i kosztowej przebudowy 
odcinka drogi wojewódzkiej ul. Niemodlińskiej z bu-
dową chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia ulicz-
nego, częściowo kanalizacji burzowej. Wydatkowano: 
61 869,00 zł. Gmina udzieliła pomocy finansowej  
w formie dotacji dla Województwa Opolskiego w wy-
sokości:– 35 000,00 zł. 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O Sowin 
– Pogórze. Zadanie obejmowało opracowanie do-
kumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej 
przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sowin – 
Pogórze. Gmina udzieliła pomocy finansowej w for-
mie dotacji dla Powiatu w wysokości 50 000,00 zł. 

11. Przebudowa drogi w miejscowości Niesiebędowice 
na dł. 380 mb. Zadanie obejmowało wykonanie min.: 
robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicz-
nej, korytowanie i wykonanie podbudowy z betonu, 
skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykona-
nie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 
gr. 9 cm, wykonanie nawierzchni wjazdów na pose-
sje z kostki betonowej gr. 8cm, wykonanie wjazdu na 
drogę wewnętrzną, remont przepustów rurowych, 
wykonanie poboczy, włączenie do drogi powiatowej.  
Wartość umowna: 583 093,91 zł. Środki z budżetu 
gminy oraz budżetu państwa w ramach uzyskanego 
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych 
tj. 381 545,38 zł

Wybrane inwestycje zrealizowane  
w kończącym się roku. 
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12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pie-
chocice. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej na 
odcinku o długości ok. 652,0 mb. Wartość umowna: 
826 302,19 zł. Środki z budżetu gminy oraz budżetu 
Państwa w ramach uzyskanego dofinansowania  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
do 70% kosztów kwalifikowanych tj. 500 516,96 zł

13. Modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowo-
ści Węża. Zadanie obejmowało poprawę odwodnia 
drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża. 
 Wydatkowano: 193 050,70 zł. Zadanie zrealizowa-
ne przy współudziale finansowym Powiatu Nyskiego  
w wysokości 93 735,66 zł w zakresie nowej na-
wierzchni chodnika.

14. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejsco-
wości Kuźnica Ligocka. Wykonanie przebudowy na-
wierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej 
o dł. 185mb, Wartość umowna: 127 025,69 zł. Środki 
w całości z budżetu Gminy Korfantów.

15. Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości 
Przechód do wysokości posesji nr 214. Zadanie obej-
mowało wykonanie: nawierzchni drogi z kostki beto-
nowej gr. 8 cm, o długości 182 mb, na pow. 735m². Wy- 
datkowano: 188 890,77 zł. Środki z budżetu gminy 
oraz funduszu sołeckiego. Budżet gminy 168 890,77 zł, 
 Fundusz sołecki miejscowości 20 000,00 zł

16. Przebudowa nawierzchni drogi do Centrum Inte-
gracji Społecznej w Ścinawie Małej. Zadanie obej-
mowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi 
z mieszanki mineralno- bitumicznej o długości 93mb, 
włączenie do drogi. Wartość umowna: 164 840,04 zł, 

w tym roboty budowlane 152 676,04 zł. Zadanie  
w całości sfinansowane ze środków gminy.

17. Przebudowa nawierzchni drogi ul. ks. Wilhelma Ku-
delki w Ścinawie Małej. Zadanie obejmowało wyko-
nanie przebudowy nawierzchni drogi z mieszanki mi-
neralno- bitumicznej gr. 7 cm dł. 100,00mb. Zadanie 
zrealizowane. Wydatkowano: 66 867,08 zł. Środki 
funduszu sołeckiego Ścinawy Małej – 21 768,87 zł;

18. Przebudowa nawierzchni drogi od Rynku do ul. Tyl-
nej w Ścinawie Małej. Zadanie obejmowało wykona-
nie przebudowy nawierzchni drogi z kostki betono-
wej na odcinku 40 mb. Wydatkowano 56 023,27 zł.  
Środki w całości z budżetu gminy Korfantów. 

19. Nową elewację zyskał budynek komunalny przy ul. 
Wyzwolenia w Korfantowie. Koszt wykonania ele-
wacji wyniósł 51 000,00 zł. Odświeżona została tak-
że elewacja budynku znajdującego się na przystanku 
w Korfantowie oraz mury okalające. Koszt zadania  
17 tys. zł 

Zdjęcie: inwestycja 11

Zdjęcie: inwestycja  15

Zdjęcia: inwestycja 19

inwestycja 17
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20. Budowa wiaty na terenie boiska sportowego we 
Włodarach i malowanie wewnętrzne świetlicy wiej-
skiej, odświeżenie parkietu – 30 246,20 zł 

21. Malowanie zewnętrzne świetlicy wiejskiej w Rączce 
koszt -10 918,40 zł 

22. Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Ści-
nawie Małej koszt - 24 415, 50 zł 

23. Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury  
w Ścinawie Nyskiej –I etap- 100 000,00 zł 

24. Malowanie wewnętrzne Centrum Integracji Spo-
łecznej w Ścinawie Małej -12 500 zł, w tym 7000,00 
zł środki funduszu sołeckiego miejscowości. 

25. Remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej 
w Węży, koszt 25 000,00 zł w tym środki funduszu 
sołeckiego miejscowości 5 000 zł. 

26. Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Pu-
szyna w kierunku posesji nr 95. Wartość umowna: 
117 134,95 zł. Środki z budżetu gminy oraz z fun-
duszu sołeckiego – 104 334,95 zł. Fundusz sołecki 
– 12 800,00 zł. 

27. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Piastowskiej  
w Korfantowie. Zadanie obejmowało wykonanie prze-
budowy drogi z kostki betonowej o długości 76 mb. 
Wydatkowano: 86 615,00 zł Środki w całości z bu-
dżetu gminy Korfantów. 

 

Zdjęcie: inwestycja 26

Zdjęcie: inwestycja26

Zdjęcie: inwestycja 27
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11 września rolnicy z gminy Korfantów i goście dziękowali 
za zebrane tegoroczne plony. Ksiądz proboszcz Antoni Że-
browski odprawił mszę dziękczynną w kościele parafialnym 
Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej, a następnie przeszli na 
boisko sportowe, by wspólnie świętować i bawić się do póź-
nych godzin nocnych na zabawie wiejskiej.

Początek uroczystości był bardzo tradycyjny, Starostowie 
Dożynek: Anna Witor ze Ścinawy Nyskiej i Mariusz Stanula 
ze Ścinawy Małej przekazali Burmistrzowi Korfantowa Ja-
nuszowi Wójcikowi bochen chleba wypieczony z tegorocz-
nego ziarna, którym podzielono wszystkich uczestników 
gminnego święta plonów.

Podziękowania za plony złożyli rolnikom Antoni Konopka- 
Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Violetta Koza-
kiewicz - Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Opolskiego, 
Marcin Krasoń - Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Opolu. 

W trakcie wydarzenia wystąpili uczniowie i przedszkolaki  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Studia 
Piosenki działającego przy Wiejskim Domu Kultury w Ścina-
wie Nyskiej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Korfantowie. 

Konferansjerami uroczystości byli Pani Justyna Seman oraz 
Pan Łukasz Białomazur- mieszkańcy Ścinaw, a jednocześnie 
nauczyciele w ZS-P Ścinawa Mała. 

Dzieci z radością korzystały z darmowych urządzeń zaba-
wowych, słodkiej waty i popcornu, zaś dorośli częstowali się 
ścinawską grochówką i innymi smakołykami przygotowany-
mi przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ścinawie Małej. 

Organizatorami tegorocznego gminnego święta plonów byli: 
Burmistrz Korfantowa, Sołectwo Ścinawa Mała (Sołtys Je-
rzy Gęsiewicz) i Sołectwo Ścinawa Nyska (Sołtys Justyna 
Urbańska).

W trakcie dożynek 14 osób zaszczepiono przeciwko CO-
VID-19 w ramach uruchomionego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Ścinawy Małej punktu szczepień. Gmina Kor-
fantów prowadziła również akcję promocyjną szczepień 
przeciwko COVID-19. 

Dodatkowo Burmistrz Korfantowa uruchomił mobilny punkt 
spisowy, w którym respondenci odpowiadali na pytania 
ankietowe ujęte w Powszechnym Spisie Ludności i Miesz-
kań, który jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca kraju,  
a termin samopisu upłynął już 30 września 2021 roku. 

Gminne Święto Plonów w Ścinawie Małej.
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Na działania pn. „Stwórzmy razem dobry klimat” w ramach inicjatywy lokalnej Rodzinne Ogrody Działkowe w Korfanto-
wie pozyskały środki finansowe z budżetu Gminy Korfantów w wysokości 2 000 zł.

Dzień 18 września 2021 roku był również wyjątkową okazją do obchodów, aż 45- lecia Powstania Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w Korfantowie. Z tej okazji wręczono odznaczenia i dyplomy dla zasłużonych działkowców oraz skierowano 
słowa podziękowania za wzorowe prowadzenie działek dla szczególnie wyróżniających się i udzielających członków w ROD.

W związku z podpisaniem przez Powiat Nyski umowy z wykonawcą na budowę placówki opiekuńczo-wycho- 
wawczej (domu dziecka) w Korfantowie przy ul. Reymonta - teren dotychczasowego targowiska i cała działka przekazane 
zostały wykonawcy inwestycji, a targowisko przeniesione na ul. Targową w Korfantowie. 

Handel w tym miejscu prowadzony będzie od początku grudnia br. Nadmienić należy, że Gmina Korfantów nieodpłatnie 
przekazała teren (przy ulicy Reymonta) pod budowę domu dziecka Powiatowi Nyskiemu, zaś w 2022 roku ściana za 
nowym targowiskiem, przy ul. Targowej zyska pierwszy w gminie profesjonalny mural.

Zmiana lokalizacji targowiska konsultowana była ze sprzedającymi, którzy sami wybrali ulicę Targową na nowe miejsce 
handlu, choć starsi mieszkańcy Korfantowa zapewne pamiętają, iż handel kilkadziesiąt lat temu prowadzony był właśnie 
przy tej ulicy, skąd później ulica zyskała swoją nazwę. 

Zmiana lokalizacji ,,targu”.

45-lecie ROD w Korfantowie. 
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15 października 2021 r. w świetlicy 
wiejskiej w Borku zostały podsumo-
wane zadania realizowane w ramach 
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołec-
kiej. W spotkaniu uczestniczyli:

Pan Janusz Wójcik - Burmistrz Kor-
fantowa, Pan Piotr Wach - Wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Opolskiego,  Pan  Bogusław Wier-
dak – Radny Województwa, Pani 
Agnieszka Okupniak – Dyrektor De-
partamentu Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Regionu oraz sołtysi Gminy 
Korfantów.

 W 2021 roku w ramach realizowane-
go projektu pn. „Marszałkowska Ini-
cjatywa Sołecka – Opolskie w latach 
2020-2022”:

Sołectwo Borek - zrealizowało za-
danie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej  
w Borku”, które polegało na wybudo-
waniu wiaty, która przyczyni się do 
polepszenia jakości życia mieszkań-
ców, stworzenia atrakcyjnego miej-
sca do wspólnego spędzania wol- 
nego czasu zarówno przez osoby do-
rosłe jak i dzieci oraz do stworzenia 

miejsca regularnych spotkań miesz-
kańców. Łączny koszt zadania  wy-
niósł 33 977,15 zł.  

Sołectwo Puszyna - zrealizowało za- 
danie pn. „Wyposażenie świetlicy w nie- 
zbędny sprzęt”, które polegało na 
zakupie kuchni gazowej oraz przy-
borów kuchennych. Zakupiony sprzęt 
ułatwi oraz usprawni przygotowanie 
i organizację pracy przy spotkaniach 
integracyjnych, okolicznościowych 
i warsztatach kulinarnych prowadzo-
nych społecznie. Doposażenie świe-
tlicy w w/w sprzęt zwiększy atrakcyj-
ność świetlicy. Łączny koszt zadania  
wyniósł 6 048,50 zł.  

Sołectwo Gryżów - zrealizowało 
zadanie pn. „Modernizacja budyn-
ku świetlicy wiejskiej”. W ramach 
zadania zmodernizowano budynek 
świetlicy wiejskiej poprzez zamianę 
otworu okiennego na drzwi, w celu 
poprawienia warunków użytkowania 
świetlicy wiejskiej przez społeczność 
lokalną. Łączny koszt zadania  wy-
niósł 17 325 zł.

 

 „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 2021”

Zdjęcie: Borek

Zdjęcia: Puszyna

Zdjęcie: Gryżów
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Sołectwo Rączka - zrealizowało za- 
danie pn. „Wyposażenie zaplecza ku-
chennego w niezbędny sprzęt oraz 
 przybory kuchenne”. W ramach za-
dania został zakupiony sprzęt, który 
ułatwi oraz usprawni przygotowy-
wanie i organizację pracy przy spo-
tkaniach integracyjnych i okolicz-
nościowych. Doposażenie zaplecza 
kuchennego zwiększy atrakcyjność 
świetlicy. Łączny koszt zadania  wy-
niósł 6 049,47 zł.

 

 

Sołectwo Rzymkowice - zrealizowa-
ło zdanie pn. „Wyposażenie świetlicy 
w niezbędny sprzęt”. W ramach zada-
nia zakupiono do świetlicy wiejskiej 
krzesła, które wpłyną na poprawę 
warunków życia mieszkańców i pod-
niosą standard obiektu. Łączny koszt 
zadania  wyniósł 5 964,88 zł.   

 

Sołectwo Rynarcice zrealizowało 
zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy  
w niezbędny sprzęt”. W ramach zada-
nia zakupiono do nowo wybudowanej 
świetlicy wiejskiej krzesła, stoły oraz 
przybory kuchenne. Łączna wartość 
zadania wyniosła 6 050,69 zł. 

 

Sołectwo Jegielnica zrealizowało 
zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy  
w niezbędny sprzęt”. W ramach zada-
nia zakupiono do świetlicy wiejskiej 
krzesła, stoły oraz przybory kuchen-
ne. Łączna wartość zadania wyniosła 
6 049,50 zł. 

Zdjęcie: Gryżów

Zdjęcia: Rączka Zdjęcia: Rzymkowice

Zdjęcia: Rynarcice
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W dniu 24 listopada 2021 r. podczas 
obrad sesji Rady Miejskiej w Korfan-
towie Zastępca Burmistrza Jarosław 
Szewczyk przekazał Kierownikowi Re-
wiru Dzielnicowych Komisariatu Policji 
w Korfantowie Grzegorzowi Kicie wa- 
lizkę poglądową, która zawiera sub-

stancje przypominające narkotyki 
oraz przedmioty służące do ich zaży-
wania. 

Funkcjonariusze policji w Korfan-
towie przy pomocy walizki mają za 
zadanie edukować nauczycieli oraz 
rodziców, którzy wielokrotnie nie 
mają wiedzy jak ustrzec dzieci przed 
narkotykami i dopalaczami oraz jak 
reagować na podejrzane zachowa-
nia. Kufer zawierający atrapy najpo-
pularniejszych narkotyków i środków 
odurzających, a także sprzętu służą-
cego do zażywania i przechowywa-
nia szkodliwych dla życia i zdrowia 
substancji psychoaktywnych jest 
doskonałym narzędziem edukacyj-
nym, a jednocześnie narzędziem 
wspierającym walkę ze środkami 
odurzającymi oraz narkomanią, któ-
ra coraz częściej dotyka młodzież 
i młodsze dzieci. 

Przekazana walizka wraz z wyposa-
żeniem będzie stanowić dopełnienie 

organizowanych przez korfantow-
skich policjantów wykładów eduka-
cyjnych dla rodziców, nauczycieli oraz 
pedagogów. Dzięki profilaktycznej 
walizce oraz nabytej wiedzy nauczy-
ciele i rodzice zostaną przeszkoleni, 
które zachowania u podopiecznych 
czy też swoich dzieci stanowią niepo-
kojące sygnały i jak należy odpowied-
nio na nie reagować.

Świadomość jak ważne jest w życiu 
zdrowie i ochrona życia, a także wie-
dza dotycząca zagrożeń związanych  
z uzależnieniem od substancji psy-
choaktywnych i narkotyków oraz 
umiejętne przelewanie tej świa-
domości i wiedzy na naszą mło-
dzież i dzieci może w dużym stop- 
niu przyczynić się do przeciwdziałania 
narkomanii w lokalnej społeczności. 

Przedstawiciele władz Gminy Kor-
fantów chętnie biorą udział w tego 
typu akcjach wspierając je ze środ-
ków budżetu gminy. 

Policjanci z walizką edukacyjną.

Podstawowy poziom dofi-
nansowania gdy:
• dochód wniosko-

dawcy nie przekracza 
100 000, 00 zł rocznie 
(bez dochodów innych 
członków gospodar-
stwa)

Podwyższony poziom dofi-
nansowania, gdy:
• Przeciętny miesięcz-

ny dochód na jednego 
członka ich gospodar-
stwa domowego nie 
przekracza:

• 1564 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym,

• 2189 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym.

Program „CZYSTE POWIETRZE”
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W 103. rocznicę Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości – 11 listopada 
2021 roku władze samorządu gmin-
nego, powiatowego, uczniowskiego, 
delegacje: szkolne, sołeckie, przed-
stawiciele stowarzyszeń i organizacji 
działających w gminie Korfantów zło-
żyli kwiaty i wieńce pod pomnikiem 
„Bohaterów Polskich” w Korfantowie.

Główne uroczystości gminne poprze-
dziła msza święta w intencji Ojczyzny 
odprawiona w kościele pw. Trójcy 
Świętej w Korfantowie. 

13 listopada mieszkańcy Włodar, 
organizacje działające we wsi zorga-
nizowały po raz kolejny wieczornicę 
niepodległościową, tym razem oka-
zją do spotkania była 100. rocznica 
Bitwy Warszawskiej. W trakcie spo-
tkania prelekcję historyczną wygłosił  
dr Marek Misztal, montaż słowno-
-muzyczno-filmowo-taneczny zapre- 
zentowali uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego we Włodarach. 
W trakcie doskonale przygotowa-
nej uroczystości nie zabrakło także 
utworów muzycznych w wykonaniu 
mieszkańców przy akompaniamencie 
m.in. Burmistrza Korfantowa Janusza 
Wójcika. 

Uroczystości niepodległościowe w in- 
nej, bo lekkoatletycznej formule od-
były się niespełna dwa tygodnie 
wcześniej, bo 5 listopada na stadio-
nie miejskim w Korfantowie, gdzie 
przeprowadzone zostały XXXIII Ogól-
nopolskie Biegi Crossowe. Uczniowie 
klas I-VIII z terenu całego wojewódz-
twa opolskiego (łącznie 630 uczniów) 
rywalizowali o miejsca na podium 
w biegach na dystansach od 200 
do 1000 m rozgrywanych zarówno 
wśród dziewczyn jak i chłopców. 

 Obszerne informacje  
ze wszystkich wydarzeń  

niepodległościowych  
przeczytać mogą Państwo 

 na stronie www.korfantow.pl oraz 
www.moksirkorfantow.naszgok.pl

Niepodległość nie jedno ma imię. 
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Tegoroczna uroczystość wręczenia Medali Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie odbyła się 12 października na sali 
świetlicy wiejskiej w Starej Jamce. Tym razem Złote Gody 
świętowało 14 par, które w związku małżeńskim przeżyły 
50 lat czyli związek małżeński zawierały w 1971 roku. Na 
uroczystości obecnych było 13 par.

Uroczystość wręczenia  
„Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Stoją od lewej strony: Andrzej Borsuk, Jarosław Szewczyk-Zastępca Burmistrza, Zbigniew Przybyszewski,  
Elżbieta Nowak- Kierownik USC, Jan Brzezina, Stanisław Niemas, Wojciech Łabuz, Stanisław Pałamarz, 

Józef Maziak, Józef Kozubek, Antoni Florek, Józef Pietrzykowski, Marian Hybel, Władysław Pejas, Ryszard Duś -Przewodniczący 
 RM w Korfantowie, Tadeusz Walczak, Janusz Wójcik- Burmistrz Korfantowa Siedzą od lewej strony: Urszula Borsuk,  

Mieczysława Przybyszewska, Władysława Brzezina, Łucja Niemas, Janina Łabuz, Małgorzata Pałamarz, Dorota Maziak,  
Teresa Kozubek, Maria Florek, Gizela Pietrzykowska, Danuta Hybel, Zofia Pejas, Teresa Walczak

Dostojni Jubilaci to:
1. Borsuk Andrzej i Urszula

2. Brzezina Jan i Władysława
3. Florek Antoni i Maria

4. Hybel Marian i Danuta
5. Kamiński Marian i Zofia
6. Kozubek Józef i Teresa
7. Łabuz Wojciech i Janina
8. Maziak Józef i Dorota

9. Niemas Stanisław i Łucja
10. Pałamarz Stanisław i Małgorzata

11. Pejas Władysław i Zofia
12. Pietrzykowski Józef i Gizela

13. Przybyszewski Zbigniew i Mieczysława
14. Walczak Tadeusz i Teresa
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Spotkanie było pełne wspomnień i wzruszeń oraz reflek-
sji nad spędzonymi wspólnie latami, było podkreśleniem 
wagi wartości rodzinnych oraz znaczenia trwałości mał-
żeństwa, a jednocześnie było symbolem wszystkiego 
co w życiu najcenniejsze i jednocześnie najtrudniejsze: 
miłości, wytrwałości, zrozumienia i oddania. Było dowo-
dem na to, że w dzisiejszej rzeczywistości –w zmienia-
jącym się systemie wartości, gdzie rodzina i wieloletnie 
związki przeżywają coraz poważniejsze kryzysy – warto 
być razem na dobre i na złe, a zwłaszcza na złe, bo każda 
z par mogła potwierdzić, że w ich życiu były trudne chwile,  

w których wzajemne wsparcie, cierpliwość i oddanie było 
niezastąpione.

Gorąco jeszcze raz wszystkim Jubilatom gratulujemy i ży-
czymy, aby to Wasze wspólne życie wraz z jego najpięk-
niejszymi cechami, było dla Was i dla Waszych biskich 
oznaką szczęścia i osobistego sukcesu. Życzymy także 
dużo zdrowia i wielu jeszcze pięknych Jubileuszy.

Oprawę gastronomiczną imprezy zapewniło Koło Gospo-
dyń Wiejskich ze Starej Jamki – serdecznie dziękujemy.
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Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Gminy Kor-
fantów z mieszkańcami, w celu wspólnego realizo-
wania zadań publicznych na rzecz społeczności na-
szej gminy. Współpraca w tej formie rozpoczęła się 
w 2014 roku.

Od tamtej pory co roku w budżecie gminy zabez-
piecza się środki finansowe na realizację spotkań, 
wydarzeń, prelekcji służących przede wszystkim in-
tegracji społecznej mieszkańców, a przy tym promu-
jących wydarzenia o charakterze ważnym dla danej 
grupy nieformalnej czy też organizacji pozarządowej. 

W budżecie gminy Korfantów na 2021 rok zabezpie-
czono kwotę 35 tys. zł, natomiast w budżecie przy-
szłorocznym proponuje się zwiększenie tej kwoty  
o 1 500 zł, zatem do dyspozycji sołectw, organizacji 
i grup nieformalnych będzie już 36 500 zł. 

W 2021 roku zrealizowanych zostało 18 inicjatyw lo-
kalnych. Poniżej zachęcamy do zapoznania się z ich 
efektami . 

1. Sołectwo MySzowice 
Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Myszo-
wice zrealizowała zadanie pn. „Spotkanie integracyjne 
sołectwa Myszowice. Rolety zakupimy naszą salę wzbo-
gacimy”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup rolet wewnętrznych. Kwota wydatkowana ze środ-
ków Gminy Korfantów 900,00 zł. 

2. Fundacja PrzySzłość i rozwój  
na rzecz GMiny KorFantów 

Gmina Korfantów we współpracy z Fundacją „Przyszłość 
i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów zrealizowała zadanie 
pn. „VIII Międzynarodowy Plener Malarski ArtFriedlan-
dianum – Korfantów 2021”. 

W ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano środki finan-
sowe na zakup artykułów spożywczych. Kwota wydatko-
wana ze środków Gminy Korfantów  2 000,00 zł.

3. Fundacja PrzySzłość i rozwój  
na rzecz GMiny KorFantów 

Gmina Korfantów we współpracy z Fundacją „Przyszłość 
i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów zrealizowała zadanie 
pn. „IV Korfantowski Nalot Karykaturzystów – Korfan-
tów 2021”. 

W ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano środki finan-
sowe na zakup materiałów artystycznych oraz artykułów 
spożywczych. Kwota wydatkowana ze środków Gminy 
Korfantów  2 176,93 zł.

4. StowarzySzenie zwyKłe  
„PaMięć o KreSach” w KorFantowie 

Gmina Korfantów we współpracy ze Stowarzysze-
niem Zwykłe „Pamięć o Kresach” zrealizowała zadanie  
pn. „Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego, tradycji i ochrony dziedzictwa narodowe-
go – kultywowanie pamięci o kresach – Spotkanie Kre-
sowiaków ”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
usługę cateringową. Kwota wydatkowana ze środków 
Gminy Korfantów 2 000,00 zł. 

5. Sołectwo Stara jaMKa 
Gmna Korfantów we współpracy z sołectwem Stara Jam-
ka zrealizowała zadanie pn. „Tradycje pielęgnujemy, do-
żynki organizujemy”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup strojów biesiadnych dla KGW w Starej Jamce. Kwota 
wydatkowana ze środków Gminy Korfantów 2 000,00 zł. 

Realizacja inicjatywy lokalnej w 2021 roku. 
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6. Sołectwo włoStowa 
Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Włostowa 
zrealizowała zadanie pn. „Spotkanie dzieci i młodzieży 
miejscowości Włostowa”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup piekarnika. Kwota wydatkowana ze środków Gminy 
Korfantów 999,00 zł. 

7. PolSKi związeK hodowców Gołębi 
Pocztowych SeKcja KorFantów

Gmina Korfantów we współpracy z Polskim Związkiem 
Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Korfantów zreali-
zowała zadanie pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy 
poprzez organizację festynu i imprez okolicznościowych 
– związanych tematycznie z upowszechnianiem wiedzy 
ekologicznej”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup pucharów oraz artykułów spożywczo - przemysło-
wych. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów 
1 488,62 zł.

8. Sołectwo jeGielnica 

Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Jegielnica 
zrealizowała zadanie pn. „Spotkanie integracyjne miej-
scowości Jegielnica”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup zmywarki. Kwota wydatkowana ze środków Gminy 
Korfantów 1 999,00 zł. 

9. Sołectwo nieSiebędowice 

Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Niesiebę-
dowice zrealizowała zadanie pn. „Organizacja spotkania 
mieszkańców sołectwa Niesiebędowice”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
usługę cateringową. Kwota wydatkowana ze środków 
Gminy Korfantów 1 500,00 zł. 

10. Sołectwo ścinawa nySKa 
Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Ścinawa 
Nyska zrealizowała zadanie pn. „Dożynki – bal pszczółek”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup materiałów promocyjnych oraz artykułów spożyw-
czo - przemysłowych. Kwota wydatkowana ze środków 
Gminy Korfantów 1 499,08 zł. 
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11. Sołectwo PuSzyna 
Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Puszyna zre-
alizowała zadanie pn. „Wspólna integracja kilku pokoleń”.

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup firan do świetlicy wiejskiej. Kwota wydatkowana ze 
środków Gminy Korfantów 1 499,94 zł. 

12. Sołectwo rynarcice 

Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Rynarcice 
zrealizowała zadanie pn. „Spotkanie integracyjne miesz-
kańców wsi Rynarcice”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
artykuły spożywczo – przemysłowe oraz oprawę mu-
zyczną. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfan-
tów 2000,00 zł. 

13. Sołectwo ścinawa Mała 
Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Ścinawa 
Mała zrealizowała zadanie pn. „Festyn sołecki” .

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
artykuły spożywczo – przemysłowe. Kwota wydatkowa-
na ze środków Gminy Korfantów 1 879,28 zł. 

14. Sołectwo Kuźnica liGocKa 
Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Kuźnica 
Ligocka zrealizowała zadanie pn. „Integracyjne spotkanie 
mieszkańców sołectwa Kuźnica Ligocka” .

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup artykułów spożywczo – przemysłowych. Kwota 
wydatkowana ze środków Gminy Korfantów 1 499,88 zł. 

15. Sołectwo włodary 

Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Włodary 
zrealizowała zadanie pn. „Aktywne wakacje” .

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup stołów do świetlicy wiejskiej oraz zakup artykułów 
spożywczych. Kwota wydatkowana ze środków Gminy 
Korfantów 2 000,00 zł. 

16. rodzinne oGrody działKowe 

Gmina Korfantów we współpracy z Rodzinnym Ogrodem 
Działkowym w Korfantowie zrealizowała zadanie pn. 
„Stwórzmy razem dobry klimat”.

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe 
na usługę cateringową oraz zakup artykułów spożyw-
czych. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów 
1 986,65 zł. 
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17. Sołectwo boreK 
Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Borek zre-
alizowała zadanie pn. „Spotkanie integracyjne mieszkań-
ców wsi Borek ”.

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
zakup mebli ogrodowych oraz zakup artykułów spożyw-
czych. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów 
1 799,91 zł. 

18. Sołectwo Przechód

Gmina Korfantów we współpracy z sołectwem Przechód 
zrealizowała zadanie pn. „Spotkanie organizacyjne dla 
dzieci, młodzieży i osób starszych” .

W ramach inicjatywy wydatkowano środki finansowe na 
przeprowadzenie animacji dla dzieci oraz na oprawę mu-
zyczną. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfan-
tów 2 500,00 zł. 

Celem Programu jest zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń, które są wprowadzane do atmosfery 
przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymia-
nie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie 
zarządzać energia.

Terminy:
• Realizacja programu: lata 2018-2029
• Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
• Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 

30.06.2029 r.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
• upoważnionych do podstawowego poziomu dofinan-

sowania – osoby, których roczny dochód nie przekra-
cza 100 000 zł

• upoważnionych do podwyższonego poziomu dofi-
nansowania – osoby, których przeciętny średni do-
chód miesięczny na osobę w gospodarstwie domo-
wym nie przekracza: 1 564 zł w gospodarstwach 
wieloosobowych lub 2 189 zł w gospodarstwach jed-
noosobowych.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w złożeniu wniosków 
lub chcą uzyskać więcej informacji dotyczących dofinan-
sowania, czekamy na Państwa w naszym punkcie konsul-
tacyjnym.

C Z Y S T E  P O W I E T R Z E

Nasz punkt konsultacyjny:
Urząd Miejski w Korfantowie, pokój nr 9

ul. Rynek 4 Korfantów 48-317
tel. 77 4343820 wew. 47

 Pomagamy w: wypełnianiu  wniosków, złożeniu wniosków,  rozliczeniu wniosków
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Zakończył się I etap prac scaleniowych wsi Rzymkowice. 3 listopada, w Starostwie Powiatowym w Nysie, odbyło się 
spotkanie podsumowujące realizację zadania. 

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wynosiła 753.0931 ha. Całkowita wartość projektu:  
8 064 654,05 zł. 

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez 
poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów 
gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy Komunikat Burmistrza Korfantowa skierowany do właścicieli gruntów 
położonych w Rzymkowicach. 

ULGA Z TYTUŁU  
SCALENIA GRUNTÓW 
 W RZYMKOWICACH 

Burmistrz Korfantowa informuje rolników  
posiadających grunty rolne stanowiące 

 gospodarstwo rolne, że od 01-12-2021 r.  
istnieje możliwość składania wniosków  

o przyznanie ulgi w podatku rolnymz tytułu scalenia 
gruntów w miejscowości Rzymkowice.

Ulga z tytułu scalenia gruntu przyznawana jest  
na wniosek rolnika posiadającego gospodarstwo rolne, 

tj. o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny 
lub 1 ha przeliczeniowy.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami  
dotyczącymi uzyskanej pomocy de minimis  

w rolnictwie, należy złożyć w Urzędzie Miejskim  
w Korfantowie w okresie od 02 grudnia 2021r.  

do  31 grudnia 2021 r.

Rolnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie ulgi  
z tytułu scalenia gruntów w podatku rolnym 

 w grudniu 2021 r. otrzymają 100% zwolnienia  
z podatku rolnego w 2022 roku, 75% ulgi  

w podatku rolnym w 2023 roku oraz 50 % ulgi  
w podatku rolnym w 2024 roku.

Natomiast rolnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie 
ulgi z tytułu scalenia gruntów w 2022 roku będą mieli 
udzielone zwolnienie od miesiąca następnego po dniu 

złożenia wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać  
w Urzędzie Miejskim w Korfantowie,  

ul. Reymonta 4 lub ze strony internetowej  
www.korfantow.pl 

Scalenie gruntów w Rzymkowicach – zakończenie I etapu.



www.korfantow.pl facebook.com/korfantow Informator Gminy Korfantów 23

Informujemy, że zostały zakończone wszystkie projek-
ty w ramach programu Odnowa Wsi w Powiecie Nyskim 
na 2021 rok. Zadania były finansowane z budżetu Gminy 
Korfantów i budżetu Powiatu Nyskiego.

1. Sołectwo Borek zrealizowało zadanie 
 pt. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku” 

Zadanie pn: „ Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku” zo-
stało zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Borek 
do Starostwa Powiatowego w Nysie. W ramach konkursu 
„Odnowa wsi w powiecie nyskim w 2021 roku” oraz zgod-
nie z Umową nr 5/2021/OW z dnia 30.04.2021 roku za-
wartą pomiędzy Powiatem Nyskim, a Gminą Korfantów. 
Wykonano wiatę rekreacyjną.

Łączna wartość zadania: 33 977,15 zł. 

2. Sołectwo Jegielnica zrealizowano zadanie  
pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  

przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy”. 

Zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy” zostało zrealizowa-
ne zgodnie z wnioskiem sołectwa Jegielnica do Starostwa 
Powiatowego w Nysie. W ramach konkursu „Odnowa wsi 
w powiecie nyskim w 2021 roku” oraz zgodnie z Umową 
nr 6/2021/OW z dnia 30.04.2021 roku zawartą pomiędzy 

Powiatem Nyskim, a Gminą Korfantów. Ułożona została 
kostka brukowa koło sali wiejskiej w Jegielnicy. 

Łączna wartość zadań: 7 499,53 zł. 

3. Sołectwo Rynarcice zrealizowało zadanie 
 pt. „Wyrównanie terenu przy świetlicy w Rynarcicach”. 

Zadanie pn: „ Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej” 
zostało zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Ry-
narcice do Starostwa Powiatowego w Nysie. W ramach kon-
kursu „Odnowa wsi w powiecie nyskim w 2021 roku” oraz 
zgodnie z Umową nr 9/2021/OW z dnia 30.04.2021 roku 
zawartą pomiędzy Powiatem Nyskim, a Gminą Korfantów. 
Zakupiono tłuczeń i wyrównano teren przy sali wiejskiej  
w Rynarcicach.

Łączna wartość zadania: 4 987,77 zł

4. Sołectwo Rzymkowice zrealizowało zadanie  
pt. „Doposażenie placu zabaw w Rzymkowicach”. 

Zadanie pn: „ Doposażenie placu zabaw w Rzymkowi-
cach” zostało zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołec-
twa Rzymkowice do Starostwa Powiatowego w Nysie. 

GMINA KORFANTÓW ZAKOŃCZYŁA PROJEKTY  
REALIZOWANE W RAMACH ODNOWY WSI W POWIECIE NYSKIM
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W ramach konkursu „Odnowa wsi w powiecie nyskim 
w 2021 roku” oraz zgodnie z Umową nr 10/2021/OW  
z dnia 30.04.2021 roku zawartą pomiędzy Powiatem Ny-
skim, a Gminą Korfantów. 

Wykonano plac zabaw. Zamontowano:
• stolik do gry szachy;
• stolik do gry młynek;
• grę kółko i krzyżyk.

Łączna wartość zadania: 4 797,00 zł.

5. Sołectwo Rączka zrealizowało zadanie pt. „Zagospo-
darowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rączce”.

Zadanie pn: „ Zagospodarowanie placu przy świetlicy 
wiejskiej w Rączce” zostało zrealizowane zgodnie z wnio-
skiem sołectwa Rączka w ramach konkursu „Odnowa wsi 
w Powiecie nyskim w 2021 roku” oraz zgodnie z Umową 
nr 8/2021/OW z dnia 30.04.2021 roku zawartą pomiędzy 
Powiatem Nyskim, a Gminą Korfantów. W ramach za-
dania zostało wykonane odwodnienie przy sali wiejskiej  
w Rączce.

Łączna wartość zadań: 7 997,46 zł. 

6. Sołectwo Puszyna zrealizowało zadanie pt. „Doposa-
żenie placu rekreacyjnego w miejscowości Puszyna”. 

Zadanie pn: „Doposażenie placu rekreacyjnego w miej-
scowości Puszyna ” zostało zrealizowane zgodnie z wnio- 
skiem sołectwa Puszyna w ramach konkursu „Odnowa 
wsi w powiecie nyskim w 2021 roku” oraz zgodnie z Umo-
wą nr 36/2021/OW z dnia 18.10.2021 roku zawartą po-
między Powiatem Nyskim, a Gminą Korfantów. Zakupiono 
donice i ławki betonowe oraz zestawy biesiadne.

Łączna wartość zadań: 6 378,93 zł.
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Nowo wybudowany obiekt poświę-
cony został przez ks. Bronisława 
Dołhana, a wstęgę symbolizującą 
jego otwarcie przecięli gospodarze: 
burmistrz, sołtys, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Korfantowie 
Ryszard Duś oraz członek zarządu 
Województwa Opolskiego Antoni 
Konopka. 

Determinacja mieszkańców powo-
dowała, że władze gminy szukały 
i znalazły w 2020 roku wsparcie 
finansowe- własne i unijne, dzięki 
któremu inwestycja mogła zostać 
zrealizowana. Podkreślić należy, że 
zebrania wiejskie w tej liczącej 193 
osoby miejscowości w poprzednich 
latach odbywały się w garażu bla-
szanym, czy podstawionym auto-
busie, korzystano też z gościnności 
sąsiedniego Kuropasu, który świe-
tlicę wiejską posiadał. Zintegrować 
mieszkańców do działalności spo-
łecznej służącej rozwojowi tej nie-
wielkiej miejscowości, było coraz 
trudniej, stąd potrzeba budowy no-
wego obiektu była z każdym rokiem 
coraz większa. 

W ramach realizacji projektu unijne-
go świetlica wiejska w Rynarcicach 
wyposażona została w komputer 
z monitorem, ruter, projektor oraz 
ekran projekcyjny. 

Mieszkańcom Rynarcic życzyć na-
leży, aby nowo oddany obiekt był 
miejscem spotkań, radości, integra-
cji i sprzyjał rozwojowi mieszkań-
ców i miejscowości. 

Należy podkreślić, że w ramach 
zrealizowanego projektu od kwiet-
nia 2022 roku do maja 2027 roku  
w świetlicy wiejskiej w Rynarcicach 
powadzone będą zajęcia z zakresu 
regionalnej i lokalnej edukacji kultu-
ralnej, a także zajęcia artystyczne. 
Zajęcia będą odbywały się cyklicz-
nie, raz w miesiącu przez 9 miesięcy 
w danym roku. 

Wartość realizowanej operacji „Bu-
dowa Centrum Integracji Społecznej 
w Rynarcicach” ostatecznie wynio-
sła 474 466,91 zł, w tym ze środków 
unijnych EFRROW: 266 334,00 zł,  
prawie 250 tys. zł to środki Gminy 
Korfantów, wyposażenie kuchni, 
sali, w tym stoły i krzesła zakupione 
zostały ze środków funduszu so-
łeckiego, którym sołectwo corocz-
nie dysponuje. 

Kolejną miejscowością, która  
w 2022 roku doczeka się nowe-
go miejsca spotkań jest sołectwo 
Przydroże Małe. Przetarg na budo-
wę świetlicy rozstrzygnięty zosta-
nie w grudniu br.

Szacowany koszt inwestycji – 
950 000 ,00 zł. Zadanie dofinan- 
sowane zostało ze środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – wysokość dofinansowania: 
500 000,00 zł. (pozostałe środki na 
realizację inwestycji pokryte zosta-
ną z budżetu gminy). 

  

Rynarcice z nową świetlicą wiejską!
7 sierpnia 2021 roku otwarte zostało w Rynarcicach:  
Centrum Integracji Społecznej.

Z zaproszenia Burmistrza Korfantowa Janusza Wójcika 
i Sołtys Rynarcic Moniki Dawidowicz  
skorzystali samorządowcy i mieszkańcy wsi.

Rysunek poglądowy świetlicy  
w Przydrożu Małym.
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W tym roku zrezygnowano z organizacji Dni Korfanto-
wa, które corocznie odbywają się w połowie sierpnia.  
W zastępstwie tradycyjnej biesiady, dla uczczenia 28 
rocznicy odzyskania praw miejskich Korfantowa, zorga-
nizowany został Festyn Rodzinny, na który mieszkań-
ców gminy zaprosił Burmistrz Korfantowa. 

W trakcie spotkania, które odbyło się 21 sierpnia 2021 r. 
nie zabrakło dobrej zabawy w przyjaznej atmosferze, o co 

zadbali organizatorzy (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Korfantowie). Każdy znalazł coś od-
powiedniego dla siebie. Dla najmłodszych przygotowane 
zostało miasteczko zabaw, w którym zupełnie bezpłatnie 
dzieci mogły korzystać z dmuchanych urządzeń zabawo-
wych. Nieco starsi uczestnicy imprezy mieli natomiast 
okazję do posłuchania dobrej muzyki. Tym atrakcjom to-
warzyszyło smaczne, swojskie jedzenie, które przygoto-
wane zostało przez okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich. 
W tym dniu można było skosztować takich specjałów, jak 
bigos, barszcz, paszteciki, gołąbki, grillowana kiełbaska, 
grochówka czy pajda chleba ze smalcem i ogórkiem kiszo-
nym. Nie zabrakło też takich rarytasów, jak gofry, frytki, 
wata cukrowa, lody, zapiekanki czy popcorn. Oprócz punk-
tów gastronomicznych można było również odwiedzić 
inne stoiska. Jednym z nich był mobilny punkt spisowy,  
w którym było można zrealizować obowiązek wzięcia 
udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań 2021. Festyn był także dobrą okazją do 
zaprezentowania wyrobów Gminnej Grupy Twórczości 
Artystycznej, która miała w swoich działaniach niemal-
że dwuletnią przerwę. Wystawa zaprezentowana przez 
korfantowskich rękodzielników świadczyć może jednak 
o tym, iż twórcy nie próżnowali w czasie przerwy. Dzie-
ła plastyczne, które zostały zaprezentowane zachwycały 
starannością, estetyką wykonania oraz pomysłowością, 

Na scenie zaprezentowały się zespoły wokalne (Włoda-
rzanki, Kwiat Lotosu z Puszyny, Ścinawskie Koniczynki) 
oraz wokaliści studia piosenki działające przy korfan-
towskim domu kultury. W programie własnym ośrodka 
wystąpiły także dzieci uczęszczające na zajęcia taneczne 
oraz nauki gry na instrumentach. Pomimo długiej przerwy  
w zajęciach stacjonarnych spowodowanych sytuacją epi-
demiczną w kraju i obowiązującymi obostrzeniami, dzieci 
odbywały zajęcia zdalnie. Podczas Festynu Rodzinnego 
był to ich pierwszy występ publiczny po długim czasie, 
a dla niektórych pierwszy w życiu. Tuż po tym wystąpiła 
Kapela Podwórkowa Lewiniacy oraz Krzysztof Gąsiorow-
ski z piosenkami przedwojennej i powojennej Polski. Wie-
czorem swój sceniczny debiut miał Patryk Suduł, który 
łączy gatunek rockowy z rapowym. Następnie na scenie 
pojawił się Edward Simoni – jeden z najlepszych panfle-
cistów na świecie. Tuż po tym koncercie, odbył się pokaz 
tańca orientalnego w wykonaniu grupy Nashita Ballydan-
ce. Spotkanie mieszkańców gminy zakończyła zabawa ta-
neczna, do której przygrywał zespół Kwiczala Band. 

Festyn rodzinny z okazji święta miasta  
– Korfantów.
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 W sobotę, 16 października br. otwarta została nowa siedziba Koła Wędkar-
skiego PZW w Korfantowie. 

Nowe biuro mieści się w Korfantowie przy ul. Fabrycznej 4. 

W otwarciu biura uczestniczyli: Burmistrz Korfantowa, który użyczył węd-
karzom obiekt, Jakub Roszuk- Dyrektor Okręgu PZW w Opolu, radni, spon-
sorzy i sympatycy korfantowskiego koła. 

Otwarcie nowej siedziby było okazją do wręczenia przez Burmistrz Korfan-
towa Janusza Wójcika nagród i pucharów zwycięzcom przeprowadzonych 
pod koniec sierpnia zawodów wędkarskich, właśnie o Puchar Burmistrza 
Korfantowa. 

Biuro wyposażone zostało ze środków własnych koła, a starania o nową 
siedzibę, wyposażenie czynił zarząd korfantowskiego Koła z Prezesem 
Błażejem Kowalskim na czele. 

Wędkarze za pomoc w uruchomieniu biura, wspieranie działalności i przy-
chylność podziękowali Burmistrzowi ,,Złotą Rybką”. 

Korfantowskie Koło PZW obecnie zrzesza 138 wędkarzy. 

Gratulujemy i życzymy samych udanych połowów!

Koło wędkarskie w nowej siedzibie!

CELE PROJEKTU- Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny 
wpływ na zdrowie ludzi, środowisko i klimat. Odpowiada ono 
za około 440 000 przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej,  
a szacowany koszt dla społeczeństwa wynosi od 330 do 940 
miliardów euro. Według danych Komisji Europejskiej co roku  
44 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanie-
czyszczenia powietrza.
Projekt LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/
PL/000398
Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie 
angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. 
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest: Zwiększenie zdolności 
i poprawa jakości administracji publicznej województwa 
opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami 
naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza 
(POP), poprzez:
1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządza-

nia wspierającego wdrożenie POP.
2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie 

jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania 
samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji 

pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu 
działań naprawczych wspierających działania w zakresie 
POP.

 SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU obejmują:
1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy za-

angażowanych partnerów.
2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla 

mieszkańców poprzez wdrożenie systemu    zarządzania POP.
3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza po-

przez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu mo-
nitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które 
są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie  
w wielu miejscach.

4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o śro-
dowisku w województwie opolskim.

5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, po-
zarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych 
wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyj-
nych i edukacyjnych.

6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego 
zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP. 

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, 
LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE  

i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRORGAM LIFE
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Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnio-
ne w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla 
sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących 
poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie 
– czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmu-
ją decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. 
środki finansowe. Dlatego też, to samym miesz-
kańcom zależy na tym, aby środki były wydawane  
w sposób prawidłowy i efektywny.

W 2021 roku w budżecie Gminy Korfantów zabez-
pieczona została kwota 487 989,43 zł na realiza-
cję zadań funduszu sołeckiego na 23 sołectwa. 

Poniżej przedstawiamy najciekawsze zadania, które 
udało się wykonać sołectwom dzięki tym środkom: 

boreK

W 2021 roku sołectwo Borek realizowało zadanie w ra-
mach funduszu sołeckiego polegające na zakupie bramy 
dwuskrzydłowej do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej  
w Borku. Sołectwo zakupiło bramę, a montaż przeprowa-
dziło we własnym zakresie. Kwota zakupu: 2.229,98 zł.

jeGielnica

Sołectwo Jegielnica zrealizowało zadanie w ramach fun-
duszu sołeckiego oraz budżetu Gminy Korfantów pole-
gające na montażu klimatyzatora w świetlicy wiejskiej  
w Jegielnicy. 

Wartość zrealizowanych prac: fundusz sołecki wsi Jegiel-
nica: 8.373,82 zł, budżet Gminy Korfantów: 1.238,63 zł. 
Łączna wartość zadania: 9.612,45 zł.

Kuźnica liGocKa

Sołectwo Kuźnica Ligocka zrealizowało zadania polega-
jące na malowaniu sali świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Li-
gockiej oraz montażu klimatyzatora w świetlicy. Zakres 
rzeczowy obejmował m.in.: zabezpieczenie okien folią 
malarską, zabezpieczenie podłóg folią, jednokrotne grun-
towanie ścian, malowanie ścian o powierzchni 260 m2  
i montaż klimatyzatora. 

Wartość prac malarskich wyniosła: 5.208,22 zł.

Koszt zakupu klimatyzatora wraz z montażem: 5.535,00 zł.

 
MySzowice

Sołectwo Myszowice w 2021 r. zrealizowało zadanie  
w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu Gminy Kor-
fantów polegające na ułożeniu placu z kostki brukowej  
o pow. ok. 86 m2 pod wiatą rekreacyjną usytuowaną przy 
świetlicy wiejskiej w sołectwie.

Całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła: 
11 232,65 zł w tym 8.432,65 zł z funduszu sołeckiego 
wsi Myszowice.

 
nieSiebędowice

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 roku. 
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Sołectwo Niesiebędowcie zrealizowało zadanie z fun-
duszu sołeckiego polegające na ogrodzeniu placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym we wsi Nie-
siebędowice. Zakres rzeczowy zadania obejmował wyko-
nanie i montaż: ogrodzenia panelowego-prostego o dłu-
gości 74,5 m. Całkowity koszt zadania: 7.977,50 zł.

Piechocice

Sołectwo Piechocice w 2021 r. w ramach funduszu so-
łeckiego zrealizowało zadania polegające na wymianie 
pokrycia dachowego na blachodachówkę o pow. 35 m2, 
montażu rynien na wiacie rekreacyjnej oraz montażu 
huśtawki podwójnej, metalowej ORBIS na boisku w Pie-
chocicach. Wartośc prac wyniosła: 5.000,00 zł. Koszt za-
kupu urzadzeń zabawowych wraz z montażem wyniósł:  
4 596,95 zł.

Przydroże Małe

Sołectwo Przydroże Małe w 2021 r. zrealizowało, w ra-
mach funduszu sołeckiego, zadanie polegające na budo-
wie wiaty rekreacyjnej. W ramach funduszu sołeckiego 
zakupiono materiały budowlane niezbedne do budowy, 
a wykonanie i montaż został zrealizowany przez sołectwo. 
Koszt zakupionych materiałów budowlanych wyniósł: 
14.974,38 zł 

rzyMKowice

Sołectwo Rzymkowice zrealizowało zadanie w ramach 
funduszu sołeckiego polegające na ułożeniu placu z kostki 
brukowej o pow. ok. 84,180 m2. Plac zlokalizowany przy 
Wiejskim Centrum Integracji w Rzymkowicach. Całkowita 
wartość przeprowadzonych prac wyniosła: 11.198,28 zł. 

rączKa

Sołectwo Rączka zrealizowało prace polegające ma malo-
waniu wraz z uzupełnieniem tynków elewacji zewnętrznej 
świetlicy wiejskiej w Rączce. Całkowita wartość przepro-
wadzonych prac wyniosła: 9 251,82 zł.

włodary

Sołectwo Włodary zrealizowało zadanie polegające na  
montażu urządzeń zabawowych tj.: Action4kids J8109, 
huśtawki podwójnej, metalowej ORBIS z zawiesiem gu-
mowym prostym oraz koszykiem z zapięciem, ważki 
RUBIO. Urządzenia zostały zamontowane na placu przy 
świetlicy wiejskiej we Włodarach. Wartość całkowita za-
dania wyniosła: 23 000,00 zł.

Nadmienić należy, że sołectwa najwięcej swoich środków 
angażują na poprawę życia w miejscowości: poprawę sta-
nu dróg gminnych, budowę wiat, służących mieszkańcom 
do organizacji wspólnych spotkań. Ze środków funduszu 
sołeckiego organizowane są w miejscowościach festyny, 
spotkania integracyjne, doposażane świetlice wiejskie, czy 
organizacje działające w miejscowościach. Katalog zadań 
realizowanych przez sołectwa jest bardzo szeroki. 
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W dniach 24-27 września 2021 r. gmina 
Korfantów była gospodarzem XXV ofi-
cjalnego Spotkania Miast Friedlandzkich  
(miast noszących niegdyś nazwę Frie-
dland). Spotkania przedstawicieli miast, 
odbywają się co roku, zgodnie z przyjętym 
przez miasta współpracujące harmono-
gramem, jednak z uwagi na pandemię  
i ograniczenia panujące w państwach  
w których znajdują się  miasta friedlandzkie, 
spotkanie w zeszłym  roku nie odbyło się.

Gmina Korfantów miała zaszczyt gościć 
miasta partnerskie po raz trzeci, przy czym 
pierwsza wizyta odbyła się w 1996 roku, 
natomiast druga miała miejsce w 2011 
roku. Do gminy Korfantów w tym roku przy-
jechało osiem delegacji, a  wśród nich go-
ście  z trzech miast niemieckich: Friedland 
(Niedersachsen), Friedland (Mecklenburg), 
Friedland (Niederlausitz), z  dwóch miast 
czeskich: Frýdlant, Frýdlant nad Ostravici 
oraz z  czterech miast polskich: Mieroszów, 
Mirosławiec, Debrzno i Korfantów. Nieste-
ty zabrakło  jednak przedstawicieli rosyj-
skiego Pradwińska.

Na organizację wydarzenia  odbywającego 
się pod hasłem: RAZEM DLA EUROPY, gmi-
na Korfantów pozyskała  środki zewnętrz-
ne ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Eu-
roregion Pradziad z siedzibą w Prudniku. 
Partnerem projektu  było miasteczko Pi-
seczna, której przedstawiciele aktywnie 
zaangażowali się w realizację wspólnego 
projektu. 

W spotkaniu oficjalnym wzięły udział de-
legacje przedstawicieli  miast friedlandz-
kich na czele z burmistrzami, radni Rady 
Miejskiej w Korfantowie, goście zaprosze-
ni i uhonorowani  tytułem ,,Zasłużony dla 
gminy Korfantów”: Zbigniew Marcinkie-
wicz, Ireneusz Misztal, Stanisław Szkol-
ny.  Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta 
Korfantów” odebrał Ralf Hohdahl. Tytuły 
,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” Rada 
Miejska w Korfantowie nadała także po-
śmiertnie: Bernardowi Byczkowskiemu 
 i Zbigniewowi Hermanowi w imieniu 
których tytuły odebrały żony. W trakcie   

XXV spotkanie Miast Friedlandzkich w Korfantowie.

Zasłużony dla Gminy Korfantów  
- Zbigniew Marcinkiewicz

Zasłużony dla Gminy  
Korfantów - Bernard  
Byczkowski

Zasłużony dla Gminy Korfantów - Stanisław Szkolny.
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Listopad 2021 roku upłynął Paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Pusz-
ynie na poznawaniu tajników sztuki 
kulinarnej w wykonaniu najlepszych 
kucharzy. 13 listopada w świetli-
cy wiejskiej gościł Waldemar Zału-
ski właściciel największej w Polsce 
plenerowej patelni i brytfanny, a 20  
listopada Marcin Czubak z Katowic, 

finalista Top Chef, kucharz prezyden-
ta Republiki Gabońskiej przez dwa 
lata. 

Szkolenia kulinarne przeprowadzone 
przez tak doświadczonych kucharzy 
pozwoliły Paniom na spojrzenie na 
kuchnię i gotowanie z innej, niż wie-
loletnia praktyka strony. Połączenia 

kontrastowych smaków, przypraw 
i produktów w efekcie dały dania, 
które charakteryzowały się spójno-
ścią, delikatnością i nietuzinkowością, 
a prosty i nowoczesny sposób ich po-
dania był zwieńczeniem wielogodzin-
nych prac mistrzów.

Szkolenia zostały sfinansowane ze 
środków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. 

Należy nadmienić, że Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Puszynie jest naj-
młodszym KGW działającym w gmi-
nie Korfantów, gdyż zarejestrowane  
zostało 30 września br. 

W szkoleniach kulinarnych uczestni-
czyło 12 Pań.

Szkolenia Pań z KGW w Puszynie.

spotkania wyróżniona  i nagrodzona zo-
stała Barbara Bieganowska-Zając złota 
(czterokrotnie już!)  medalistka paraolim-
piady, tym razem z Tokio, na co dzień 
reprezentująca korfantowski klub LUKS 
MGOKSiR Korfantów,  a także  jej trener 
Mariusz Żabiński. 

W drugim dniu spotkania zaprosze-
ni do naszej gminy goście uczestniczyli 
w zmaganiach sportowych w Ścinawie 
Małej. Trzeciego dnia spotkania uczest-
nicy  zwiedzili czeską Piseczną, po której 
oprowadził  burmistrz Jan Konecny. Nie 
zabrakło również zwiedzania Jaskini na 
Szpiczaku - głównej atrakcji miejscowości.    

Organizacja XXV Spotkania Miast Part-
nerskich, wsparta pomocą ze strony 
partnera projektu pozytywnie wpłynęła 
na możliwości rozwoju współpracy, wy-
miany kulturowej i turystycznej, pozwoli-
ła nawiązać trwałe struktury współpracy 
międzyinstytucjonalnej i społecznej po-
między miejscowościami Písečná, Gminą 
Korfantów, a także z pozostałymi partne-
rami biorącymi udział w przedsięwzięciu.

Zasłużony dla Gminy Korfantów  
- Zbigniew Herman.

Spotkanie miast Friedlandzkich

Zasłużony dla Gminy Korfantów 
- Ireneusz Misztal.

Honorowy Obywatel Miasta 
Korfantowa - Ralf Hohdahl.
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