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Wstęp

Na dziedzictwo kulturowe człowieka  składają się dobra kultury i dobra natury. Zabytki – dawne materialne i niematerialne dobra kultury są ważną częścią składową tego dziedzictwa . Ich ochrona została zadeklarowana jako konstytucyjny obowiązek państwa co zostało zapisane  w art.5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Zabytki są nie tylko śladem przeszłości , ale także cennym składnikiem kultury współczesnej przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska jego życia .

Ich  zachowanie , ochrona i konserwacja jest dziełem ważnym w interesie publicznym ze względu na na znaczenie zabytków w procesie edukacji , humanizacji społeczeństwa , jego kulturowej identyfikacji , a także znaczenie dla sfery ekonomii i gospodarki.

Czas przemian wpłynął negatywnie na stan zabytków . Poważnym problemem stał się brak środków i społecznego zrozumienia dla idei ochrony naszego dziedzictwa. Przemiany czasu transformacji sprawiły, że zabytki zostały oddane w prywatne ręce ludzi niejednokrotnie ratujących je przed zagładą , ale także ludzi bardzo często nie doceniających ich wartości pozamaterialnych, nie potrafiących dobrze sprawować opieki gwarantującej ich przetrwanie.

Głównym celem programu jest wzmocnienie ochrony i opieki nad zabytkami, która jest istotną częścią dziedzictwa  kulturowego oraz poprawa stanu zabytków w  gminie, poprzez:

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikającej         z koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy,

- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków , łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego,

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków.

Propozycje działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami:

- aktualizacja inwentaryzacji zabytków nieruchomych , ruchomych i archeologicznych we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- utworzenie Gminnej Ewidencji Zabytków i bieżąca jej aktualizacja,

- monitoring stanu i sposobów wykorzystania zabytków,

- współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami , organizacjami społecznymi, fundacjami , kościołami i innymi związkami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,

- promocja wartości materialnych oraz wartości niematerialnych, dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości,

- wypracowanie systemu pomocy finansowej na zabytki, poprzez odpisy podatkowe , w tym 
z usług turystycznych, z kar za niszczenie i nieprawidłowe użytkowanie zabytków i z innych
źródeł,

- prowadzenie i doskonalenie edukacji na rzecz ochrony dziedzictwa na wszystkich poziomach szkół ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i idei małych ojczyzn,

-współpraca z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych w zakresie ochrony obiektów zabytkowych.


I. Podstawy prawne  gminnego programu opieki nad zabytkami

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 7 i art. 14 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003r. nr 162 , poz. 1568).

Burmistrz sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami (art. 87 cyt. wyżej ustawy).Gminny program opieki nad zabytkami podlega uchwaleniu przez radę gminy , po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programu Burmistrz  sporządza co dwa lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Miejskiej.

Ogólne wytyczne do sporządzenia programów ujęte są w dokumencie Narodowa Strategia Kultury na lata 2004-2013 przyjętym przez Radę Ministrów  w dniu 21 września 2004r. oraz jego przedłużeniu „Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 -2020” przyjętym w 2005r. Dokumentem służącym wdrożeniu Narodowej Strategii Kultury jest Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego”. Program ten jest zgodny z narodowym planem rozwoju oraz założeniami do Krajowego Programu Zabytków.

Podstawą do sformułowania Narodowego Programu Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” jest uznanie sfery dziedzictwa za podstawę rozwoju kultury i upowszechniania kultury, a także za potencjał regionów, służący wzrostowi konkurencyjności regionów dla turystów, inwestorów i mieszkańców. Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” ma określony plan działania.

Wytyczone zostały strategiczne cele polityki państwa w sferze ochrony zabytków:

- przygotowanie skutecznego systemu prawno- finansowego wspierania ochrony  i opieki nad zabytkami,

- podjęcie prac nad kompleksowym systemem edukacji na rzecz dziedzictwa,

- poszukiwanie instrumentów wzmacniających efekty działalności służby konserwatorskiej,

- intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych.


II. Cele gminnego programu opieki nad zabytkami

Zgodnie z art. 87 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy celem sporządzenia programu jest: 

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych , wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania województwa,

- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków , w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego , łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych, edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych oraz opiekę nad zabytkami,

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Państwo realizuje swoje obowiązki względem zabytków między innymi za pośrednictwem organów samorządowych różnego szczebla. W tym względzie władzom gminy, przypisana została istotna rola w kreowaniu ochrony dziedzictwa kulturowego na podległych im terenach. Gminy z jednej strony są właścicielem dużej ilości dóbr kultury materialnej, z drugiej strony dysponują aparatem administracyjnym umożliwiającym prowadzenie właściwej polityki względem tej sfery życia publicznego.

Ustawa o ochronie zabytków wprowadziła obowiązek, jako zadanie własne gminy, sporządzania przez samorządy gminne gminnych programów opieki nad zabytkami.
Zgodnie z art.87 tej ustawy Burmistrz  sporządza na okres 4 lat taki program.

Celem tego programu opracowanego w oparciu o gminną ewidencję zabytków jest stworzenie całościowej i wieloletniej strategii ochrony zabytków znajdujących się na terenie gminy Korfantów realizowanej w 4-letnich cyklach – etapach, środkami optymalnymi dostępnymi przez gminę, zarówno prawnymi (zapisy dotyczące ochrony zabytków w planach zagospodarowania przestrzennego), jak też finansowymi (przeznaczenie części budżetu gminy na ochronę zabytków). 
Kierunek podejmowanych przez gminę działań, mających na celu szeroko pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego, określa gminny program opieki nad zabytkami.








III. Gminny program opieki nad zabytkami, a inne dokumenty i akty prawa miejscowego

Gminny program opieki nad zabytkami gminy Korfantów zgodny jest z kierunkami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, w której 
dla prawidłowego rozwoju regionu przyjęto zasady :
- dbałość o instytucje kultury na terenie województwa opolskiego oraz konieczność stworzenia systemu ochrony dóbr kultury,

- ochrony dziedzictwa kulturowego, wielu obiektów zabytkowych przed zniszczeniem i dewaluacją, jako obowiązek społeczności regionu i powinności wobec przyszłych pokoleń,

- w sferze kultury przyjęto zasadę kreowania dobrego wizerunku regionu,

- kultura, jako czynnik integracji społecznej, musi znaleźć miejsce w planach rozwojowych,

- tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację i ochronę środowiska w tym  krajobrazu kulturowego.

Program opieki nad zabytkami gminy Korfantów zgodny jest z innymi dokumentami gminnymi, wyznaczającymi długofalowe kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i sposoby ich realizacji:

- programem rewitalizacji obszarów wiejskich,

- strategią rozwoju gminy,

- miejscowym planem gminy,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Korfantowa,

- planem rozwoju lokalnego gminy.

Celem opracowanych dokumentów jest zapewnienie optymalnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańcom.

Instrumentem kształtowania polityki przestrzennej gminy, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikłych z ochrony dziedzictwa materialnego jest Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korfantów oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w granicach administracyjnych gminy i miasta Korfantowa, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie. 


IV. Charakterystyka i ocena  stanu zachowania  dóbr kultury

Gmina Korfantów  położona jest na Nizinie Śląskiej, w południowej części Opolszczyzny. Położona wzdłuż Ścinawy Niemodlińskiej zajmuje teren rozciągający się od dawnej Puszczy Niemodlińskiej - na północy, po Góry Opawskie na południu. Północna jej część leży w obrębie obszaru chronionego Borów Niemodlińskich ze strefą ciszy. 



Gminę tworzy miasto Korfantów sołectw wiejskich. Siedzibą gminy jest miasto Korfantów usytuowane na wschodnim brzegu Ścinawy. Gminę tworzą stare śląskie wioski, obecnie sołectwa. Jest ich 23: Borek, Gryżów, Jegielnica, Kuropas, Kuźnica Ligocka, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Pleśnica Przechód, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Rączka, Rynarcice, Rzymkowice, Stara Jamka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Wielkie Łąki, Włodary i Włostowa. 

Stolicą gminy jest miasto Korfantów  będące ośrodkiem administracyjnym, a także centrum gospodarczym i kulturalnym. Tu koncentruje się działalność produkcyjna, handlowo-usługowa  oraz lokalne życie społeczne.
Dziedzictwo kulturowe gminy, posiada jednorodny charakter zdeterminowany jednym  typem jednostki osadniczej - wiejską (wsi sołeckich)

Na obszarach wiejskich dziedzictwo kulturowe wiąże się z gospodarką rolną; najcenniejszymi zabytkami są tu obiekty sakralne (kościoły) kapliczki oraz założenia rezydencjonalne dworskie i folwarczne, a także układy ruralistyczne z zabudową mieszkalno-gospodarczą.

Miasto Korfantów

W pierwszych wzmiankach historycznych Korfantów występuje jako osada o nazwie Hurthland. W 1347r. książę Bolko Niemodliński nazywał tę miejscowość Fredeland, co oznaczało „spokojny kraj”. Nazwa ta przetrwała do 1945r., choć na przestrzeni wieków ulegała różnym zmianom: Ferlondt, Friedland, Fyrląd, Fryląd. Obecna nazwa Korfantow nadana została miastu bez historycznego uzasadnienia po II wojnie światowej na cześć Wojciecha Korfantego, działacza śląskiego.
Borek
(Leopolsdorf), wieś utworzona w 1757r. przez hrabiego Dietrichsteina, znana ongiś z wyrobu koronek. Jeszcze dziś niektóre panny w Borku otrzymują w ślubnej wyprawie piękny komplet ręcznie wykonanych koronkowych narzut, obrusów czy firanek. Dominowała tu ludność polska. Obecnie część obywateli posiada podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie.
Gryżów
Gryżów wzmiankowany w 1284r. i w 1368r., jako Grisow. Jest to stara wieś o średniowiecznym rodowodzie. We wsi i w jej pobliżu znajdowały się przed wiekami monumentalne grodziska. W czasie I wojny śląskiej w 1741r. doszło tu do bitwy austriacko-pruskiej.
Jegielnica
Mała wioska położona w płd. - zach. części gminy Korfantów wzmiankowana w 1285r. W roku 1945 na polach w pobliżu Jegielnicy toczyły się zaciekłe walki, a w 1946r. prawie wszyscy mieszkańcy wyjechali do Niemiec. 
Kuropas
Wieś lokowana na prawie niemieckim w 1 połowie XIII w. Nazwa jej pochodzi prawdopodobnie od prześmiewnego określenia ludzi zajmujących się hodowlą (pasieniem) kur. Od 1945 r. zamieszkała przez rodziny polskie z kresów wschodnich.
Kuźnica Ligocka
Nazwa tej miejscowości składa się z dwóch członów i oznacza, że przed laty istniały tu dwie miejscowości: Kuźnia i Ligota. Przez stulecia należała do właściciela Korfantowa. Przez wiele lat wieś znana była z wyrobu koronek siatkowych. Znajdują się tu pomniki przyrody, a nieopodal rozciąga się rezerwat Blok oraz tereny bagienne.
Niesiebędowice
Lokowane na prawie niemieckim w połowie XIII w.. Pomyślny rozwój Niesiebędowic przerwały wydarzenia związane z wojną 30-letnią. Wojska szwedzkie zrujnowały wieś w 1632r. Jej odbudowała trwała wiele lat. 
Myszowice
Wieś lokowana na prawie niemieckim prawdopodobnie w połowie XIII w. W średniowieczu wieś stanowiła własność prywatną. Mieszkali tu Niemcy i Polacy. 
Pleśnica
W pierwszych źródłach pochodzących z lat 1235, 1384 i 1410 wieś występuje, jako Plesschnitz. 17 marca 1945r. żołnierze radzieccy rozstrzelali tu 20 przypadkowo ujętych mężczyzn z kolumny ewakuacyjnej w odwecie za śmierć oficera radzieckiego. We wsi znajdują się dwie zabytkowe kaplice z XVIII w. i XIX w.
Przechód
Najstarsza nazwa wsi Przechód zapisana została w przekazach źródłowych z lat 1311, 1333 i 1428. Można domniemywać, że Przechód, jako wieś lokowany był na prawie niemieckim w końcu XIII w. Do I dekady XX w. dominowała tu ludność polska. Obecnie wielu mieszkańców posiada podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. 
Przydroże Małe 
Wieś została założona przypuszczalnie w XIII w., a wzmiankowana w XIV i XV wieku jako Snellindorf. 9 października 1741r. w tutejszym pałacu spotkali się Fryderyk II, król Prus z marszałkiem wojsk austriackich Neipperem. 
Przydroże Wielkie 
Wieś wzmiankowana w 1300r. i 1305r., jako Predros lub po niemiecku Snellindorph. Etymologia nazwy wskazuje, że była to osada leżąca przy drodze. Wieś rolnicza na przestrzeni wieków należała do różnych właścicieli. W XIX w. Przydroże Wielkie posiadało własną fundację na rzecz biednych (rocznie 200 talarów). Fundacja nosiła nazwę Herbersteina - jednego z właścicieli dóbr. W 1945r. większość mieszkańców wysiedlono do Niemiec. We wsi znajduje się jeden obiekt zabytkowy, kościół filialny z XIX w.
Puszyna 
Pierwsze wzmianki pochodzą z 1300r., a najstarsza nazwa tej miejscowości to Pussina. W średniowieczu był tu zamek z kaplicą. Wieża zachowała się jeszcze do 1945r. 
Rączka 
Pierwsza informacja źródłowa o wsi pochodzi z 1364r. (Ranisch). Do 1607r. była tylko folwarkiem. Potem była to niewielka, chłopska wieś, w której mieszkali Niemcy. W 1945r. we wsi zaczęły się osiedlać polskie rodziny z rożnych miejscowości Wołynia. Pozostała tylko jedna rodzina niemiecka. Na terenie wsi znajdują się zabytkowe kapliczki wzniesione w I połowie XIX w.
Rynarcice
Wieś wzmiankowana w 1284r. w polskim brzmieniu jako Rinarcici. Od czasów średniowiecznych należała do biskupów wrocławskich. W XX w. w Rynarcicach mieszkali głównie Niemcy i zaledwie kilka rodzin śląskich. Po II wojnie światowej zamieszkali tu przesiedleńcy ze wschodnich kresów. Najwspanialszym zabytkiem wsi jest kościół p.w. św. Mikołaja, wzmiankowany już w 1302r. Obecny zbudowany został w XVIII w.
Rzymkowice
Wzmiankowane w 1534r. Rzenkhowitz. Wieś pierwotnie nazywała się Rzędkowice od nazwy osobowej Rządek, co znaczyło: potomkowie, poddani Rzędka. Osada powstała wśród rozległych mokradeł, które zostały osuszone. Rzymkowice były wsią książęcą do 1532r. Przez wiele dziesiątków lat były własnością hrabiowskiej rodziny Prószkowskich. W 1783r. przeszły na własność króla Prus. Od wieków dominowała tu ludność polska. Od końca lat 60. XIX w. do 1945r. Rzymkowice były siedzibą gminy. W roku 1946 przeprowadzono tu akcję wysiedleńczą. We wsi, gdzie mieszka sporo ludności rodzimej, posiadającej często podwójne obywatelstwo, kultywowane są stare śląskie zwyczaje i obrzędy doroczne. Utrzymywane są też tradycje artystycznego rękodzielnictwa, zwłaszcza sztuka wyrobu koronek siatkowych.
Stara Jamka
Legenda głosi, że wieś w XIII w. należała do templariuszy i nazywała się Jamke. W XIV w. należała do księstwa niemodlińskiego. Potem była kolejno własnością hrabiego von Schack, hrabiego von Seherr - Thos, jednego z najbogatszych ludzi na Opolszczyźnie, a w 1844r. sprzedana została hrabiemu Teodorowi Frankenowi-Sierstorpffowi. Po II wojnie światowej mieszkańcy zostali wysiedleni do Niemiec lub deportowani do ZSRR ale ludność wsi zachowała autochtoniczny charakter. Zabytkowe obiekty we wsi to dzwon umarłych z I połowy XIX w. oraz stajnia i kuźnia zbudowane w XIX w. 
Ścinawa Mała
Już w początkach XIII wieku była osadą targową. W zachowanych źródłach wzmiankowana jest jako Stinavia (1235r.). Miejscowość została lokowana na prawie zachodnim prawdopodobnie około 1222r. Rozplanowanie Ścinawy Małej było wówczas typowo miejskie. Miejscowość w ciągu wieków zmieniała przynależność polityczną. Była własnością książęcą, biskupią, w 1526r. przeszła pod bezpośrednie rządy królów Czech, potem Habsburgów i wreszcie Prus. Pod Ścinawą rozgrywały się bitwy I wojny śląskiej, a także siedmioletniej. Przez cały okres istnienia, jako miasteczko, Ścinawa Mała była małym ośrodkiem targowym, zamieszkałym w większości przez ludność niemiecką, Polacy stanowili tu mniejszość. W 1946r. prawie wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni, a na ich miejscu zamieszkali polscy osadnicy z terenów górskich i kresów wschodnich. W Ścinawie Małej zachowało się kilka zabytkowych budowli: kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP zbudowany w XIV w. lub XV w., zabytkowa plebania z I połowy XIX w., domy w rynku, dawny dwór z przełomu XVI / XVII w., kalwaria z XVIII w.
Ścinawa Nyska 
Lokowana na prawie niemieckim na początku XIII w. Pierwsze wzmianki na temat tutejszego kościoła parafialnego pochodzą z 1226r. Przez kilka wieków stanowiła własność biskupów wrocławskich. Po II wojnie światowej większość mieszkańców została wysiedlona do Niemiec. Zachowało się kilka starych budowli, wśród nich kościół p.w. św. Piotra i Pawła należący do najpiękniejszych na Śląsku wiejskich obiektów sakralnych, barokowy z wieżą renesansową o bardzo ciekawym wystroju . Zabytkowym miejscem jest także otoczenie kościoła: krąg starych lip, mur z kamienia polnego, kamienne schody, renesansowa bramka, cmentarz, dom i kapliczki.
Ulianówka 
Wieś założona w 1799r. przez ówczesnego właściciela Korfantowa i nazwana na cześć jego córki Julii. Z dniem 1 stycznia 1998r. została przyłączona do Korfantowa. 
Węża
Wieś wzmiankowana w 1300r., jako Prakindorph. w XIV w. pojawiła się słowiańska nazwa Wanza. Wieś przez kilka wieków stanowiła własność biskupów wrocławskich. Należała do średnich, a jej mieszkańcy trudnili się uprawą pszenicy i lnu. Ciekawym zabytkiem we wsi jest kościół pod wezwaniem św. Nikazego i Chrystusa Króla, zbudowany w 1767r. Wartą obejrzenia jest także kapliczka św. Anny wybudowana w 1721r. w lesie. 
Wielkie Łąki
Najmłodsza wieś w powiecie nyskim, założona przez protestantów ze Śląska austriackiego w połowie XIX w. Niemiecka wieś Wielkie Łąki istniała tylko 100 lat. W 1945r. osiedliły się tu polskie rodziny z kresów. 
Włodary
Pierwsze zapiski o wsi pochodzą z 1284r. jako Villa Wlokmari. Do roku 1810 wieś należała do biskupów wrocławskich. W wyniku procesów migracyjnych w 1945r. zdecydowana większość mieszkańców wyjechała do Niemiec. Najciekawsze obiekty zabytkowe to: kościół parafialny, którego dzieje sięgają XIV w., plebania z pocz. XIX w. oraz murowany dwór z 1800r. We wsi są też trzy zabytkowe kapliczki.
Włostowa 
Miejscowość bardzo stara, choć źródła pisane wzmiankowały ją po raz pierwszy w 1425r., jako Vlost. Przeprowadzone badania archeologiczne wskazują na istnienie tu osady średniowiecznej. Od średniowiecza aż do okresu międzywojennego panowały tu doskonałe warunki dla rozwoju rybołówstwa. w XIX i XX w. istniał tu założony przez przedsiębiorczych mieszkańców Włostowski Związek Kas Pożyczkowych. Po II wojnie światowej wielu mieszkańców pozostało we wsi. 
Stan zachowania obiektów zabytkowych.
Stan zachowania zabytkowych obiektów na terenie historycznego układu miasta jest ogólnie dobry. Dotyczy to zarówno obiektów sakralnych, użyteczności publicznej, jak i kamienic zabudowy bloków przyrynkowych. Kościół parafialny  użytkowany jest  zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Obiekty utrzymane są w dobrym stanie.
Zadbany i w dobrym stanie technicznym jest główny obiekt municypalny miasta Ratusz. Stan zachowania kamienic przyrynkowych jest zadowalający. 
Fasady budynków odremontowano zachowując walory stylistyczne i estetyczne. Zastrzeżenia budzi jedynie nadmierna dążność do stosowania współczesnych materiałów i form w obiektach zabytkowych (okna i witryny z PCV), co wpływa negatywnie na autentyzm zabytku i właściwy klimat starodawności, który winien być atrybutem miasta i swoistym magnesem przyciągającym turystów. Pełna rewaloryzacja walorów kulturowych i historycznych  miasta przyczyni się do aktywizacji gospodarczej miejscowości. Wykreowanie zabytkowego wizerunku miasta przyczyni się do zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego Korfantowa 

Stan zachowania kamienic i domów mieszkalnych zlokalizowanych poza ścisłym zespołem staromiejskim jest zróżnicowany i w niektórych przypadkach wymaga podjęcia prac remontowych. Podjęcie prac przy tych kamienicach przyczyni się do poprawy wizerunku miasta a nade wszystko do zachowania i utrwalenia zabytkowej tkanki urbanistycznej.

Na obszarach wiejskich dziedzictwo kulturowe wiąże się z gospodarką rolną:
- najcenniejszymi zabytkami są tu obiekty sakralne (kościoły, zespoły klasztorne, kapliczki) oraz założenia rezydencjonalne złożone z zespołów dworsko pałacowo-parkowych z folwarkami.

Wszystkie wsie znajdujące się na terenie gminy posiadają metrykę średniowieczną, lokowano je na prawie niemieckim. W większości reprezentują typ ulicowy. Niektóre z nich posiadają w centrum charakterystyczne wrzeciono. Zabudowę poszczególnych wsi tworzą w przeważającej mierze zabudowania gospodarstw rolnych. Parcele ściśle do siebie przylegają, najczęściej mają plan wydłużonego prostokąta, o układzie prostopadłym do osi ulicy. W obrębie działek, od frontu znajduje się budynek mieszkalny, przeważnie o układzie szczytowym, zabudowa kalenicowa jest nie licznie reprezentowana. Budynki mieszkalne łączą się zwykle z zabudowaniami gospodarczymi. W głębi parcel znajdują się stodoły, ustawione w poprzek parceli. Budynki mieszkalne posiadają zazwyczaj jedną, rzadziej dwie kondygnacje. Na terenie gminy w zasadzie zachowane są historyczne struktury osadnicze. Współczesne realizacje nie zaburzają historycznych układów wiejskich.

Wiejskim budynkom mieszkalnym towarzyszą obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i przetwórstwem rolno-spożywczym (np. młyny, wiatraki, kuźnie itp.). 

Większość budowli sakralnych na terenie gminy posiada średniowieczną metrykę, jednak obecnie istniejące wzniesiono w wiekach późniejszych. W przeważającej części są to okazałe kościoły dominujące swoją bryłą nad okoliczną zabudową. Wszystkie mają charakter zabytkowy i znajdują się w centralnej części wsi, zazwyczaj na wyniesieniu terenu, otoczone murem. Każdy posiada wysoką wieżę, która stanowi główny akcent wertykalny układu ruralistycznego. Na terenach przykościelnych znajdują się pozostałości cmentarzy. Wszystkie obiekty sakralne gminy znajdują się w dobrym stanie technicznym, są użytkowane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i poddawane systematycznym pracom konserwatorskim.

W bezpośrednim sąsiedztwie kościołów znajdują się plebanie. Niestety w budynkach tych przeprowadzono prace modernizacyjne, które doprowadziły do częściowego zatarcia cech stylowych.

Centrum wsi to również miejsce, gdzie zlokalizowano szkoły. Są to zazwyczaj budynki większe od pozostałych, w istotny sposób rzutujące na sylwetę miejscowości. 

Bardziej okazały charakter mają również  gospody, karczmy i zjazdy. Wpisane trwale w krajobraz wsi, pełnią niezmiennie swoją pierwotną funkcję świadcząc o tradycji miejsca i lokalnym kolorycie. 

Integralnym elementem wiejskiego pejzażu są zespoły rezydencjonalno-folwarczne i folwarczne. Z dawnych rezydencji zachowały się: niestety, nie mogą one być chlubą gminy, ani pełnić funkcji w aktywizacji turystycznej regionu. Zaniedbane i nieprawidłowo użytkowane, w niewielkim stopniu przypominają istniejące tu niegdyś okazałe pałace i dwory. Właściwa polityka gminy wobec tych obiektów, może być już ostatnią szansą na uratowanie ich od zapomnienia. 

Dopełnieniem wiejskiego krajobrazu są liczne kapliczki. Najczęściej mają one charakter małych budyneczków ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego.
Są to zazwyczaj budowle jednokondygnacyjne, murowane, założone na planie prostokąta, zwieńczone daszkiem dwuspadowym, często ze szczytami w stylu barokowym lub neogotyckim, z prostokątnym lub zamkniętym łukowo otworem drzwiowym. Obiekty te są znaczącymi elementami w krajobrazie wsi.


V. Ochrona Zabytków w Gminie Korfantów - stan prawny

1. Rejestr Zabytków.

Obiekty, zespoły i założenia urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków objęte są Rygorami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Sposób i tryb wydawania pozwoleń na prace w zabytku reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004r.).

2. Gminna  ewidencja zabytków.

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków nieruchomych spoczywa na Burmistrzu. Gminna ewidencja ma formę zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych równocześnie wojewódzką ewidencją zabytków prowadzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gminna ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym; winna być uzupełniana, aktualizowana i weryfikowana. Ewidencją zostały objęte zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych.

W roku bieżącym istniejącą dotychczas gminną ewidencję zabytków zaktualizowano.
Za kryteria decydujące o zakwalifikowaniu obiektu do ewidencji przyjęto:
	- czas powstania – nie później niż lata 30 XX w.,
	- stopień zachowania walorów zabytkowych,
	- funkcja obiektu i wpływ jego formy na ogólny charakter zabudowy miejscowości,
	- wartość historyczna i artystyczny.





3. Struktura własności.

Spośród zewidencjonowanych obiektów najwięcej stanowi własność prywatną. Obejmuje ona łącznie 543 zabytków, co stanowi 81,8 % zabytkowych zasobów gminy. 
W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że jest to własność rozproszona. W większości są to osoby fizyczne, do których należą głównie domy mieszkalne w Korfantowie , zabudowania gospodarczo-mieszkalne na wsi, większość przydomowych kapliczek.

Własność wyznaniową stanowią 44 obiekty co stanowi 8 % zabytkowych zasobów gminy. 
Własność tę reprezentuje Kościół Rzymsko-Katolicki. Należą do niego wszystkie kościoły, plebanie i część kapliczek położonych przeważnie w zespołach sakralnych.

Znacznym właścicielem obiektów zabytkowych jest gmina, należy do niej łącznie 62 zabytków, co stanowi ok. 10 %. 
Są to przede wszystkim budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, kamienice oraz część kapliczek.

27 obiektów stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych co stanowi 3 % zasobów zabytkowych gminy. 
Wśród obiektów należących do tej formy własności przeważają kamienice miejskie.


VI. Główne cele polityki gminnej związane z ochroną zabytków

Program opieki nad zabytkami gminy Korfantów stanowi podstawę dla działań związanych z ochroną dóbr kultury w okresie czterech lat od podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie przyjęcia niniejszego programu.
Podstawą merytoryczną zadania jest określenie przedmiotu działania, czyli gminna ewidencja zabytków. Pierwszym podjętym i zrealizowanym przez gminę działaniem w strategii ochrony zabytków było opracowanie aktualnej i zweryfikowanej gminnej ewidencji zabytków, która stanowi bazę dla wszelkich dalszych działań w tym zakresie. Właściwe określenie zasobów zabytkowych, wskazanie obiektów o unikalnych cechach stylistycznych, wysokich wartościach architektonicznych i historycznych, a także świadczących o specyfice regionalnego budownictwa i lokalnej tożsamości kulturowej (których zachowanie leży w interesie społecznym) jest warunkiem koniecznym i niezbędnym w formułowaniu priorytetów w zakresie ochrony dóbr kultury.
Gminny program opieki nad zabytkami winien kreować tę sferę działań prorozwojowych, która ma na celu poprawę funkcjonowania materialnego dziedzictwa kulturowego decydującego w znacznym stopniu o zasobach i walorach gminy. Wykorzystanie zarówno zasobów środowiska przyrodniczego jak i środowiska kulturowego powinno stanowić jedną z polityk gminy.
Celem programu opieki nad zabytkami w gminie Korfantów jest wzmocnienie ochrony i opieki nad zabytkami oraz poprawa ich stanu zachowania poprzez opracowanie systemowych rozwiązań realizowanych przez władze gminy.

Służą temu:

1. Aktualna inwentaryzacja zasobów zabytkowych gminy (gminna ewidencja zabytków);
2. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy;
3. Wykorzystanie zasobów zabytkowych i walorów gminy;

4. Podejmowanie rozwiązań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i inwestycyjnych;
5. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
6. Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
7. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków;
8. Monitoring stanu zachowania i sposobu wykorzystania zabytków;
9. Uwzględnienie wydatków na ochronę zabytków w budżecie gminy;
10. Wypracowanie systemu pomocy finansowej na zabytki, poprzez odpisy podatkowe;
11. Dotacje z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy najcenniejszych zabytkach;
12. Promocja dziedzictwa kulturowego zwłaszcza zabytków w rozwoju turystyki;
13. Prowadzenie edukacji na rzecz ochrony dziedzictwa.


	VII. Działania związane z ochroną zabytków, których właścicielem jest gmina


1. Okresowe przeglądy stanu zachowania i zabezpieczeń obiektów zabytkowych.
2. Podjęcie działań w celu znalezienia użytkowników lub właścicieli dla zdegradowanych obiektów zabytkowych na terenie gminy.
3. Prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych, porządkowych i zabezpieczających na terenie parków gminnych.
4. Przygotowanie oferty prac sezonowych dla bezrobotnych mieszkańców gminy przy pracach pielęgnacyjnych i porządkowych na terenach zielonych, będących własnością gminy.
5. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przekazania procentowej części budżetu gminy na dotowanie prac konserwatorskich przy zabytkach.
6. Przygotowanie projektów rewitalizacji obszarów i obiektów zabytkowych w celu pozyskania środków z funduszy strukturalnych UE.
7. Prowadzenie działań mających na celu poprawę wizerunku wsi i estetyki przestrzeni publicznej poprzez podjęcie prac związanych z renowacją, odbudową i aktywizacją obiektów zabytkowych.


VIII. Działania związane z ochroną zabytków leżących na terenie gminy
 
1. Przygotowanie właścicieli i dysponentów obiektów zabytkowych do absorpcji programowych funduszy Wspólnoty Europejskiej.
2. Przygotowanie aktualnych informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z zakresu ochrony zabytków (Ministerstwo Kultury, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundusz Kościelny, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwolnienia z podatku VAT). Pomoc mieszkańcom gminy w wyszukiwaniu i pisaniu programów na pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.
3. Podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską o udzielaniu dotacji na prace remontowe
 i konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (dotacje mogą być udzielane osobom posiadającym tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie gminy i wykażą się wkładem własnym na wykonanie prac).
4. Udostępnienie do naukowego badania i dokumentowania zabytku.
5. Prowadzeniu prac konserwatorskich restauratorskich i robót budowlanych przy  zabytku.
6. Zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.
7. Korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.
8. Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii 
i kultury.
9. Rada Miejska corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie , restauratorskie  lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru i gminnej ewidencji zabytków.

11. Aktualizacja ewidencji gminnej po dwóch latach obowiązywania programu, polegająca na wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejących i gruntowanie przebudowanych (zmiana bryły budynku, układu i wielkości otworów okiennych, skucie wystroju elewacji itp.) oraz wprowadzeniu nowych obiektów, dotąd nie objętych ewidencją, a posiadających wartości zabytkowe, ważne dla kulturowej tożsamości regionu.
	 

	IX. Podsumowanie

Poprzez prowadzenie właściwej polityki władze samorządowe mogą i powinny wytyczać oraz kreować właściwe postawy obywateli wobec zachowanego dziedzictwa.


Do najważniejszych zadań w tym względzie należy:
1. Edukacja mieszkańców w zakresie konieczności ochrony miejscowego dziedzictwa kulturowego. Propagowanie idei poszanowania lokalnej specyfiki budowlanej i zachowania ciągłości tradycji. Wskazane są takie inicjatywy, jak organizowanie spotkań dla ludności z pracownikami służb konserwatorskich, tworzenie ścieżek edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, mające na celu uświadomienia roli zabytków w krajobrazie kulturowym. Mogą temu służyć dydaktyczne ścieżki turystyczne np. szlak ginących zawodów.
2. Wskazywanie i promowanie najlepszych inwestycji związanych z zabytkami.
3. Administracyjne egzekwowanie rygorów określonych między innym w planach zagospodarowania przestrzennego, głównie w zakresie wysokości zabudowy jej charakteru i funkcji, a także ochrony wyznaczonych obszarów i budynków. Ważną rzeczą jest również skuteczna egzekucja prawa budowlanego, a co za tym idzie walka z samowolami budowlanymi. To właśnie prawdopodobnie samowole budowlane przyczyniły się do utraty cech zabytkowych przez znaczną część budynków. Należą do nich głównie wymiany okien, najczęściej wiążące się z poszerzeniem otworów, zmiany kształtu dachu, dowolny dobór poszycia, zbijanie tynków i docieplenie kosztem podziałów architektonicznych i wystroju.
4. Ochrona i promocja odrębnych cech lokalnych, pielęgnacja tradycji oraz poszanowanie dla technicznego i przemysłowego dziedzictwa gminy.
5. Rozwój i promocja walorów turystycznych, z wykorzystaniem w tym celu obiektów zabytkowych, a w szczególności zespołów rezydencjonalno-folwarcznych.
6. Monitoring umów dotyczących sprzedaży zabytków osobom i przedsiębiorstwom prywatnym, pod kątem realizacji zobowiązań tych podmiotów względem zakupionych obiektów.
7. Wykorzystanie zabytkowych zasobów gminy do aktywizacji gospodarczej np. w obszarze turystyki i rekreacji.
8. Współpraca ze służbami konserwatorskimi województwa. Powinno się to wyrażać między innymi obligowaniem inwestorów do opiniowania planowanych prac (nawet tych pozornie drobnych - jak wymiana okien, docieplenie ścian) przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ustala się następujące zadania, które powinny być uwzględniane przez organy i jednostki administracji publicznej w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, wspierające właścicieli lub posiadaczy zabytków , wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, a mianowicie:

1. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.
2. Wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.
3. Zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych.
4. Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.
5. Realizacji przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.




Opracowała: 		Żaneta Widlarz 
Uniwersytet Paryski
Wydział Prawa i Historii
na podstawie materiałów archiwalnych WUOZ Opole
oraz danych Urzędu Miejskiego w Korfantowie
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