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„Nawet wyprawa dookoła świata zaczyna się od pierwszego kroku”

Wstęp

Gminy i społeczności lokalne muszą podejmować decyzje o charakterze strategicznym, 

by przewidzieć  długofalowe  skutki  podejmowanych decyzji.  Jednym ze sposobów określenia 

i przeprowadzenia  właściwych  działań,  oceny  ich  skuteczności  i wyznaczenia  celów  jest 

opracowanie strategii rozwoju, w tym dość specyficznej, ale zarazem pełniejszej jej formy, jaką 

jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szansą rozwoju lokalnego jest wyjątkowość. W Polsce jest 2 500 gmin, aby się spośród 

nich wyróżnić,  budując poczucie lokalnego zaangażowania i  aktywność mieszkańców należy 

być jedynym w swoim rodzaju (oczywiście in plus). Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Gmin Korfantów i  Prudnik zakłada poprawę jakości  życia na obszarach wiejskich 

oraz podniesienie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom 

produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom.

W  strukturze  przestrzennej  Europy  obszar  objęty  ZSROW  położony  jest  w  strefie 

pogranicza polsko – czeskiego. Stwarza to właściwe warunki do rozwoju ruchu turystycznego 

oraz wzajemnej współpracy, zwłaszcza w ramach rozwoju gospodarczego.

Praca nad niniejszą strategią dowiodła również, że pracę członków i sprzymierzeńców 

LGD „Wspólne źródła” charakteryzuje partycypacyjne podejmowanie decyzji: dokument oraz 

działania zawarte w projekcie stanowiącym jego integralną składową zostały opracowane przez 

członków  LGD  oraz  partnerów   i  szeroko  konsultowany  podczas  spotkań,  warsztatów,  

a  także  na  stronie  internetowej  www.korfantow.pl.  Mieszkańcy  obszaru  samodzielnie  –  

we  współpracy  z  moderatorem  –  podejmowali  decyzje  o  kierunkach  rozwoju  obszarów 

wiejskich. Władze lokalne były w tych pracach partnerem, służyły pomocą i doświadczeniem, 

jednak ostateczny kształt wizji rozwoju, misji oraz celów jest wynikiem lokalnego, oddolnego 

podejścia  mieszkańców  obszarów  wiejskich  Gmin:  Korfantów  i  Prudnik.  Dzięki  realizacji 

ZSROW  wypromowane  zostaną  lokalne  produkty,  w  tym  turystyczne  oraz  wzrosną  szanse 

rozwoju małych podmiotów produkcyjnych, przez co nastąpi radykalna poprawa jakości życia 

na tych obszarach.
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Metodologia wykorzystana w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano koncepcję zintegrowanej strategii rozwoju, która zakłada 

łączenie,  przenikanie  i  uzupełnianie  się  celów  strategicznych  w  imię  koncentracji  zadań  

i środków, a tym samym zwiększenia szans na osiągnięcie oczekiwanych efektów.

LGD  „Wspólne  źródła”  założyła,  że  ZSROW  Gmin  Korfantów  i  Prudnik  będzie 

dokumentem  zdecentralizowanym,  zintegrowanym,  dokumentującym  oddolne  i  lokalne 

podejście. Strategia skupia się na korzyściach płynących z kompleksowego podejścia (autorzy 

odrzucili  klasyczny  podział  tematyczny  i sektorowy,  określając  priorytety  zgodne  z jedną 

koncepcją  rozwoju  gospodarczego).  Twórcy  ZSROW  stwierdzili  też,  że  osiągnięcie  celów 

strategii  będzie  możliwe  dzięki  wzajemnemu  kontaktowaniu  się  różnych  składników  życia 

społecznego, wyrażających swoje poglądy i wspierających rozwój obszaru, który zamieszkują, 

zgodnie z ich własnymi dążeniami i wizją przyszłości.

Realizacja  zadań  przewidzianych  strategią  wymaga  od  lokalnej  społeczności  budowania 

nowego partnerstwa i tworzenia nowych lokalnych struktur zarządzania. 

Planowanie strategiczne to narzędzie dla wspólnoty lokalnej, która chce dokonać zmian 

i wpływać na swój rozwój. Taki proces rozwoju wspólnoty można zapisać w dwóch fazach:

1.  planowanie strategiczne  czyli do czego i w jaki sposób chcemy zmierzać, na które 

składa się:

a) formułowanie celów strategicznych

b) planowanie środków realizacji tych celów (plany, programy, projekty strategiczne)

2.  zarządzanie strategiczne  czyli,  wykonujemy to,  co zamierzyliśmy i  kontrolujemy 

wyniki, na działanie to składa się:

a) wdrażanie strategii

b) ewaluacja strategii

Ważna dla  powodzenia strategii  jest  właściwa systematyczna analiza możliwości  budżetu na 

dany  rok  oraz  bieżąca  identyfikacja  pozabudżetowych  źródeł  finansowania  zadań 

przewidzianych w dokumencie. 

3.  ewaluacja,  podczas  której  przeglądamy,  co  wykonaliśmy  i  oceniamy  wyniki 

w odniesieniu do planu strategicznego.
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Identyfikacja źródeł wykorzystanych w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano dokumenty, którymi dysponują urzędy i instytucje: Urząd 

Miejski w Korfantowie, Urząd Miejski w Prudniku,  Starostwo Nyskie,  Starostwo Prudnickie, 

Wojewódzki  Urząd Statystyczny w Opolu,  Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego, 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Komisja Europejska, SPO „Rolnictwo”, 

Uzupełnienie  SPO  „Rolnictwo”,  inne  programy  sektorowe.  oraz  materiały,  które  powstały  

w trakcie prac, warsztatów i szkoleń.
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I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej 
za realizację strategii

Lokalna Grupa Działania, która będzie odpowiedzialna za realizację wielosektorowego, 

zintegrowanego projektu  ”Wspólne  źródła – Wspólne cele”.  Aktywność społeczna szansą 

rozwoju  i  nowej  jakości  życia  na terenach  wiejskich  posiada  formę  prawną  i  jest 

zarejestrowanym stowarzyszeniem, które tworzy 37 osób. Organizacja, powołana do życia dzięki 

inicjatywie i społecznej aktywności i odpowiedzialności za rozwój regionu nosi nazwę „Wspólne 

Źródła – Partnerstwo obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik”. Celem partnerstwa jest 

rozwój  obszarów  wiejskich  Gmin  Korfantów  i  Prudnik,  który  nastąpi  przez  mobilizację 

lokalnych liderów różnych obszarów (dziedzin); wymianę „dobrych praktyk”, tj. doświadczeń, 

nowatorskich  rozwiązań,  usieciowienie  i koordynację  działań;  wsparcie  specyficznych  dla 

regionu  zadań,  a co za tym  idzie  poprawę  sytuacji  gospodarczej  i  społecznej  regionu  oraz 

promocja realizowanych na obszarze ZSROW projektów.

I.1. Powstanie Lokalnej Grupy Działania

Inicjatorem powstania Lokalnej Grupy Działania był Urząd Miejski w Korfantowie, który 

z powodzeniem  uczestniczył  w  Schemacie  I  Pilotażowego  Programu  Leader+  z  projektem 

„Lokalne Grupy Działania szansą nowej jakości życia i rozwoju korfantowskiej wsi”. Projekt ten 

został zakończony i rozliczony w maju 2006 r.

W  trakcie  realizacji  projektu  swój  akces  zgłosiła  Gmina  Prudnik  –  sąsiadujący  

z Gminą Korfantów region o wybitnych tradycjach turystycznych. Z uwagi na obowiązujące 

wytyczne Ministra Rolnictwa, co do istoty programu Leader+, a mianowicie, że program ten ma 

dotyczyć  rozwoju  obszarów wiejskich,   w tym miast  o  liczbie  ludności  nie  przekraczającej 

20.000, a ponadto, że ludność obszarów wiejskich z całego terenu objętego ZSROW nie może 

być  mniejsza  niż  50%,  z  opracowania  wyodrębniono  miasto  Prudnik  i  włączono  go  jako 

zewnętrzny, niezbędny i pożądany element do części poświęconej oddziaływaniom ośrodków 

ościennych i relacjom wynikającym z położenia geograficznego obu gmin.

Do współtworzenia LGD zostali  zaproszeni  reprezentanci  działających na terenie  obu 

gmin organizacji społecznych, instytucji, urzędów, grup formalnych i nieformalnych, sołtysów, 

liderów  „Odnowy  Wsi  w Województwie  Opolskim”.  Informacja  o  spotkaniu  wdrażającym 

projekt była ponadto kolportowana na terenie obu gmin w postaci ulotek i plakatów.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli reprezentanci obu gmin, w tym władze lokalne. 

Przedstawienie  założeń  Pilotażowego  Programu  Leader+  zostało  uzupełnione  prezentacją 

projektu zgłoszonego do Schematu I przez Gminę Korfantów. 
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Kolejnym etapem było przedstawienie koncepcji działań zaplanowanych do maja 2006 r. 

Sporządzono  listę  zainteresowanych  udziałem w  LGD  osób  i wyznaczono  termin  kolejnego 

spotkania. 

Warsztaty  i zajęcia  oraz  spotkania  grup  roboczych  odbywały  się  co  najmniej  raz  

w tygodniu. Na wstępnych określono interesariuszy planowanego projektu oraz przeprowadzono 

wstępną ich analizę. Uszczegóławianie grup zaangażowanych w realizację projektu w ramach 

ZSROW  następowało  na  kolejnych  warsztatach  poświęconych:  analizie  środowiskowej 

i historycznej;  położeniu  obu  gmin  i  ich  relacjom  zewnętrznym,  aktywności  społecznej, 

uwarunkowaniom prawnym istnienia LGD, sposobie finansowania działań. Osobne spotkania 

były poświęcone sformalizowaniu działań LGD – po analizie zalet i wad działania fundacji oraz 

stowarzyszenia,  członkowie  LGD  zdecydowali  się  na  rejestrację  stowarzyszenia  pod  nazwą 

„Wspólne źródła – Partnerstwo obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik”. 

W demokratyczny sposób, zgodnie z wytycznymi dla powołania LGD zostały wybrane 

władze organizacji: Zarząd i Komisja Rewizyjna. Pierwsza próba rejestracji stowarzyszenia nie 

powiodła się, ze względu na różnice interpretacyjne Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. LGD zgłosiło w statucie działanie w sferze zadań publicznych, bez konieczności 

rejestracji organizacji pożytku publicznego. KRS utożsamiał jednak działalność w sferze zadań 

publicznych z rejestracją opp. W związku z tym, LGD zdecydowało się na ponowną procedurę 

rejestrową i wyłączenie spornego punktu ze statutu.

W  dniu  24  maja  2006  r.  Stowarzyszenie  będące  formą  prawną  LGD  zostało 

zarejestrowane.  Członkowie stowarzyszenia przeszli  szkolenia  i  warsztaty z  zakresu odnowy 

wsi, procedur prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowej, zarządzania projektami oraz 

warsztaty  

z zakresu komunikacji społecznej i motywacji.

Idea, która przyświecała założycielom organizacji skupiała się na trzech punktach:

1.  Stowarzyszenie jest  organizacją,  której  członkowie wywodzą się  z sektorów: społecznego, 

gospodarczego  i publicznego,  przy  czym,  sektor  publiczny  stanowi  nie  więcej  niż  40% 

przedstawicieli.

2.  Stowarzyszenie  działa  w  imię  pomyślności  i  dobra  lokalnej  społeczności,  nikogo  nie 

dyskryminuje,  a dowodem  na  to  jest  ustalenie  parytetu  we  władzach  organizacji  (obecność 

żadnej z płci nie przekracza 60%)

3.  Partnerstwo  powołano,  by  osiągnąć  wspólny  cel  rozwoju:  zdecydowany,  systematyczny 

i konsekwentny rozwój obszarów wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik,  a przede wszystkim, 

by wykorzystać geograficzne i komunikacyjne połączenie obu subregionów.

Lokalna Grupa Działania osiągnie cele statutowe organizacji oraz efekty wybranego na 

lata  2006-2008 projektu „Wspólne  źródła  –  Wspólne cele” dzięki  uruchomieniu Biura  LGD 
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w Korfantowie  oraz  Punktu  Informacyjnego  dla  mieszkańców  obszarów  wiejskich  

w wybranej miejscowości Gminy Prudnik.

Systematyczne  podnoszenie  kwalifikacji  i  umiejętności  w  trakcie  realizacji  projektu 

„Wspólne  źródła  –  Wspólne  cele”  oraz  nawiązywanie  i  utrzymywanie  kontaktów 

międzynarodowych  i krajowych  z innymi  LGD  pozwoli  na  osiągnięcie  wysokiego  poziomu 

świadczonych usług i wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich obu gmin.

I.2. Rozszerzenie Lokalnej Grupy Działania

Zgodnie  ze  statutem  Stowarzyszenia  „Wspólne  Źródła”  do  stowarzyszenia  mogą 

przystąpić nowi członkowie, którzy spełniają wymagania statutowe dla członków, tj.:

1) działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

2)  przedstawią  rekomendację  (wskazanie)  od  jednej  z  niżej  wymienionych  organizacji  lub 

instytucji  działających  na  obszarze,  dla  którego  ma  być  opracowany  ZSROW  lub  którego 

dotyczy ZSROW:

a)  partner  społeczny  i  gospodarczy  w  rozumieniu  przepisów  o  Narodowym  Planie   

     Rozwoju lub

b) gmina wiejska, lub

c) gmina miejsko-wiejska, lub

d) związek międzygminny, lub

e) inna osoba prawna, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia,

3) złożą deklarację członkowską.

Nowi członkowie Stowarzyszenia będą realizować następujące wspólne cele:

1) aktualizowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (zwanej dalej: 

ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin: Korfantów i Prudnik.

2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla gmin, o których mowa w pkt. 1,

3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1,

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1,

5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1.

6) promocja idei społeczeństwa obywatelskiego,

7) promocja praw człowieka i praw obywatelskich,

8) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,

9) propagowanie idei zjednoczonej Europy,
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Stowarzyszenie może w swej działalności współpracować z członkami wspierającymi, 

którymi mogą być osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym zostaje się po 

złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

I.3. Władze Stowarzyszenia

Zarząd  i  Komisja  Rewizyjna  zostały  wybrane  jednomyślnie  podczas  zebrania 

założycielskiego  w dniu  21  kwietnia  2006  r.  Założyciele  organizacji  mieli  możliwość 

przedstawienia  się,  prezentacji  własnych  kwalifikacji  i dotychczasowych  dokonań.  Zgodnie  

z  wytycznymi  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  do Zintegrowanej  Strategii  Obszarów 

Wiejskich,  we  władzach  LGD  znalazły  się  osoby  o kwalifikacjach  najwyższych,  które 

gwarantują właściwą realizację projektu oraz jego odpowiednie rozliczenie.

Struktura Zarządu:

Prezes Zarządu: Adam Zioło

Wiceprezes Zarządu: Ryszard Zwojewski

Wiceprezes Zarządu: Zbigniew Kosiński

Sekretarz Zarządu: Franciszek Dendewicz

Skarbnik: Maria Zawadzka

Członkowie:

Grażyna Kwiecień-Unsner

Renata Hołyńska

Krzysztof Bernacki

Maria Figura

Struktura Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Andrzej Kruczkiewicz

Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Bury

Sekretarz: Beata Janiszyn

Członkowie:

Stanisław Piekarczyk

Janina Stanisz

Dorota Spyra

Joachim Luda
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Publikowane  niżej  tabele  w  skrócie  prezentuje  kwalifikację  i doświadczenie  osób 

zasiadających we władzach LGD, natomiast kserokopie poświadczające te kwalifikacje stanowią 

załącznik do niniejszej strategii.

Funkcja w Zarządzie Prezes Zarządu

Imię i nazwisko osoby Adam Zioło

Instytucja delegująca Agroturystyczne Stowarzyszenie Śląska Opolskiego

Adres zamieszkania, 
telefon, 
e-mail

Stara Jamka, 48-137 Korfantów
(077) 434 38 20
adamziolo6@wp.pl

Zakres odpowiedzialności 

w LGD

Przewodniczący Zarządu

Nadzór nad właściwą realizacją projektu

Nadzór nad pracą Biura LGD
Doświadczenie 1. Realizacja programu ‘Odnowa Wsi”,

2. Realizacja projektu ARiMR „Zmiana lub podnoszenie  
    kwalifikacji w szkołach wiejskich” – projekt wdrażany 
    w ośmiu placówkach,
3. Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych na  
    Opolszczyźnie.

Kwalifikacje wykształcenie wyższe,
studia podyplomowe

Funkcja w Zarządzie Wiceprezes Zarządu
Imię i nazwisko osoby Ryszard Zwojewski
Instytucja delegująca Urząd Miejski w Prudniku
Adres zamieszkania, telefon, 
e-mail

ul.Sienkiewicza 4/1, 48-200 Prudnik
(077) 406 62 59
zwojewski@prudnik.pl

Zakres odpowiedzialności 

w LGD

Ocena merytoryczna i formalna projektów

Doświadczenie 1. 5-letni staż na stanowisku kierownika referatu ds. integracji  
     europejskiej
2. Skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne (UE, Budżet  
    Państwa, fundacje) na dofinansowanie projektów realizowanych 

    na obszarach wiejskich (kanalizacje, szkoły, domy kultury). 
    Łączna kwota pozyskanych dotacji – ponad 3 mln EURO

Kwalifikacje Wykształcenie wyższe: magister ekonomii,
Szkolenia dotyczące aplikowania o środki zewnętrzne,
Znajomość procedur przetargowychUE,
(członek komisji przetargowej dot. projektu finansowanego ze 
środków funduszu Phare CBC)
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Funkcja w Zarządzie Wiceprezes Zarządu
Imię i nazwisko osoby Zbigniew Kosiński
Instytucja delegująca Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice „Bukowy Las” w 

Niemysłowicach
Adres zamieszkania, 
telefon, 
e-mail

Niemysłowice 84, 48-200 Prudnik
(077) 436 55 52
bz.kosiński@neostrada.pl

Zakres odpowiedzialności 
w LGD

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Promocja LGD oraz szkolenia

Doświadczenie 1. Lider „Odnowy wsi” – od 5 lat
2. Prezes LZS – od 4. lat
3. Sekretarz Stowarzyszenia Odnowy Wsi 
    w Niemysłowicach
4. Członek Stowarzyszenia Sołtysów – od 3. lat
5. Sołtys Niemysłowic – od 3 lat

Kwalifikacje Wykształcenie średnie ogólnokształcące
Wykwalifikowany rolnik
Kwalifikacje Zintegrowanego Systemu ISO 16494

Funkcja w Zarządzie Sekretarz Zarządu
Imię i nazwisko osoby Franciszek Dendewicz
Instytucja delegująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
Adres zamieszkania, 

telefon, 

e-mail

Szybowice 213, 48-200 Prudnik

(077) 436 67 29 (praca)

(077) 436 08 25

adendewicz@poczta.onet.pl
Zakres odpowiedzialności 

w LGD

Promocja projektu i LGD

Historia obszaru objętego ZSROW
Doświadczenie 1. 6-letni staż na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej 

    w Szybowicach
2. Realizacja dwóch projektów Phare w ramach Euroregionu  
    „Pradziad”
3. Koordynowanie Współpracy z partnerem czeskim 
   (Obec Tremeszna)

Kwalifikacje Wykształcenie wyższe – mgr historii
Studia podyplomowe – język polski; zarządzanie oświatą; wiedza 
o społeczeństwie
Rolnik – ukończone Technikum Rolnicze

Funkcja w Zarządzie Skarbnik
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Imię i nazwisko osoby Maria Zawadzka
Instytucja delegująca Urząd Miejski w Korfantowie
Adres zamieszkania, 

telefon, 

e-mail

Kuropas 8 A, 48-317 Korfantów

(077) 431 90 25

Zakres odpowiedzialności 
w LGD

Finanse, księgowość

Doświadczenie 1. Gospodarowanie i rozliczanie środków publicznych  

    włanych gminy, środków unijnych

2. Współudział w tworzeniu wniosków o środki unijne

3. Praca na stanowisku Skarbnika Gminy od 1981 r.
Kwalifikacje 1. Wykształcenie średnie: technikum ekonomiczne

2. Liczne szkolenia z zakresu finansów

Funkcja w Zarządzie Członek
Imię i nazwisko osoby Grażyna Kwiecień-Unsner
Instytucja delegująca Rada Sołecka Piorunkowice
Adres zamieszkania, 

telefon, 

e-mail

Piorunkowice 27, 48-200 Prudnik

(077) 437 59 65

Zakres odpowiedzialności 

w LGD

Działalność kulturalna

Doświadczenie 1. Kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach

2. Sołtys wsi Piorunkowice

Kwalifikacje Wykształcenie średnie – ekonomiczne o specjalności: rachunkowość 

rolna

Ukończone Studium Nauczycielskie – nauczanie początkowe

Ukończone kursy: wychowawcy kolonijnego; kierownik wycieczek 

szkolnych

Funkcja w Zarządzie Członek
Imię i nazwisko osoby Renata Hołyńska
Instytucja delegująca Urząd Miejski w Korfantowie
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Adres zamieszkania, 

telefon, 

e-mail

Gryżów 83, 48-325 Ślinowa Mała

(77) 434 38 20

Zakres odpowiedzialności 

w LGD

Koordynowanie kontaktów międzynarodowych

Doświadczenie Członek Zespołu ds. Wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w 

UM w Korfantowie
Kwalifikacje Wykształcenie wyższe

Znajomość języka francuskiego

Funkcja w Zarządzie Członek
Imię i nazwisko osoby Krzysztof Bernacki
Instytucja delegująca Grupa Odnowy Wsi Włodary
Adres zamieszkania, 

telefon, 

e-mail

Włodary ul. Leśna 16, 48-317 Korfantów

+48/609 189 818

Zakres odpowiedzialności 
w LGD

Koordynowanie  działalności promocyjnej

Doświadczenie 1. Pozyskanie środków finansowych na rzecz społeczności 

    lokalnej z Fundacji Wspomagania Wsi (dwukrotnie)

2. Pozyskanie dotacji w ramach „Odnowy Wsi”

3. Doświadczenie w przygotowywaniu projektów do Fundacji 

    Batorego, Fundacji Dzieci i Młodzieży

4. Organizacja imprez kulturalnych, festiwali

5. Praca w Radzie Parafialnej i Radzie Szkoły
Kwalifikacje Wykształcenie wyższe – inż. elektryk

Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania 

robot. elektr.

Ukończenie kursu w zakresie kosztorysowania robót 

elektrycznych

Ukończenie kursu „Planowanie i realizacja projektów na rzecz 
społeczności lokalnych”

Funkcja w Zarządzie Członek
Imię i nazwisko osoby Maria Figura
Instytucja delegująca Przedsiębiorca
Adres zamieszkania, 

telefon, 

e-mail

Przydroże Małe 43, 48-325 Ścinawa Mała

(077) 431 28 42

Zakres odpowiedzialności 
w LGD

Koordynowanie działalności artystycznej
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Doświadczenie 1. Sołtys wsi

2. Realizacja projektów adresowanych do lokalnej społeczności: 

festynów, imprez sportowych, bezpiecznych wakacji; Dzień 

Babci i Dziadka, Św. Mikołaj, Dzień Kobiet i in.

3. Należy do Koła Gospodyń Wiejskich
Kwalifikacje Wykształcenie średnie: technik rolnik
Załącznik nr 1 – Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje Zarządu Stowarzyszenia

I.4. Instytucje delegujące

Przedstawiciele istotnych dla Gminy Korfantów instytucji zostali zaproszeni do udziału 

w pierwszym spotkaniu  poświęconym prezentacji  projektu  „Lokalne  Grupy Działania  szansą 

nowej  jakości  życia  i  rozwoju  korfantowskiej  wsi”.  Na  terenie  wszystkich  sołectw  zostały 

wywieszone  ponadto  plakaty  zachęcające  lokalną  społeczność  do  udziału  w  spotkaniu 

informacyjnym.  

Po pierwszym spotkaniu, zgodnie z sugestią jego uczestników, do współpracy w ramach LGD 

i  realizacji  wspólnych  projektów  zaproszono  Gminę  Prudnik.  Zgodnie  z  wytycznymi 

pilotażowego programu Leader+,  obszar  objęty niniejszą strategią  ograniczył  się  do terenów 

wiejskich Gminy Prudnik. Samo miasto, jako niezwykle ważny element rozwoju całego regionu 

zostało wpisane w relacje zachodzące na obszarze objętym strategią.

Instytucje,  które  w efekcie  delegowały  do  Stowarzyszenia  „Wspólne  Źródła”  swoich 

przedstawicieli  należą  do  najbardziej  prężnych,  doświadczonych  w  realizacji  projektów 

związanych najczęściej  z  rozwojem obszarów wiejskich i  mających wpływ na kształtowanie 

wizerunku i potencjału gospodarczego regionu. 

Lokalna Grupa Działania, która przyjęła formę prawną stowarzyszenia rejestrowanego, działa 

w oparciu  o zasadę  partnerstwa  trzech  sektorów:  publicznego,  gospodarczego  i społecznego. 

Obszar  jej  działania  tworzą  dwie  sąsiadujące  gminy,  które  są  spójne  pod  względem 

przyrodniczym, gospodarczym i kulturowym regionu. Najważniejszym, spójnym elementem jest 

budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie, który będzie położony w granicach obu gmin. 

By  przygotować  się do racjonalnego  wykorzystania  zbiornika  (który  będzie  pełnił  również 

funkcje rekreacyjne) i w związku z tym pożądanego rozwoju gospodarczego, mieszkańcy Gmin 

Korfantów i Prudnik zdecydowali, by w ramach pilotażowego programu Leader+ (II Schemat) 

zrealizować projekt ”Wspólne źródła – Wspólne cele”. Aktywność społeczna szansą rozwoju 

i nowej jakości życia na terenach wiejskich, a w ramach strategii wyznaczyć zarówno zadania 

nieinwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006-2008 (w ramach programu Leader+) 

oraz zadania inwestycyjne, których realizacja miałaby trwać w latach 2006-2013 (2015), z tym, 

że  projekty  inwestycyjne  w  latach  2006-2008  byłyby  finansowane  z  innych  niż  Pilotażowy 

Program Leader+, programów Unii Europejskiej.
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Budowanie  potencjału  gospodarczego  w  oparciu  o  zbiornik  „Ścinawa”  zagwarantuje 

mieszkańcom  obszaru  objętego  strategią  przygotowanie  kadr  obsługi  ruchu  turystycznego, 

rozwój  usług  turystycznych  i okołoturystycznych,  rozwój  i  promocję  produktu  lokalnego 

(gastronomicznego,  rzemieślniczego,  turystycznego,  rolnego)  oraz  zwiększenie  możliwości 

komunikacyjnych,  w  związku  z wytyczenie  turystycznych  tras  pieszych,  rowerowych  oraz 

szlaków  konnych,  a  także  przez  budowę  dróg  rowerowych.  Czas,  który  pozostał 

do uruchomienia zbiornika (ok. 3 lata) zostanie wykorzystany na realizację właśnie tych celów. 

Kumulacja  projektu  nastąpi,  gdy wraz  z  otwarciem zbiornika,  zostaną  w pełni  uruchomione 

mechanizmy pobudzające lokalną gospodarkę. 

W  przeciwnym  przypadku,  gdyby  akcję  pobudzania  aktywności  gospodarczej  rozpoczęto 

po budowie  zbiornika  –  co  najmniej  trzy  lata  po  uruchomieniu  zbiornika  obszar  byłby 

wykorzystywany w minimalnym stopniu.

Najwięcej  pracy  poświęcono  opracowaniu  logicznej  koncepcji  działań,  które  zostały 

zawarte  w ZSROW, a  które  wskazywały,  w jaki  sposób przez  cele  strategiczne,  operacyjne 

i szczegółowe zadania zostanie  zrealizowana wizja rozwoju.  Zgodnie z zasadą zintegrowania 

różnych  sektorów  oraz  wpływania  na  siebie  różnych  elementów  strategii  (zasada  synergii) 

przewidziano niezbędne zadania,  których  realizacja,  jak  się  okazało,  wpłynie  na  osiągnięcie 

różnych celów operacyjnych, a te z kolei, na osiągnięcie wybranych celów strategicznych.

Na obszarze objętym strategią projekt  ”Wspólne źródła – Wspólne cele”. Aktywność 

społeczna  szansą  rozwoju  i  nowej  jakości  życia  na  terenach  wiejskich  jest  projektem 

innowacyjnym. Wpływa na to po pierwsze realizacja projektu w oparciu o zbiornik retencyjny 

oraz  specyficzny  dla  danego  obszaru  sposób  wykorzystania  tego  potencjału:  wykorzystanie 

lokalnych zasobów krajobrazowych, kulturowych i społecznych.

Należy  nadmienić,  że  zarejestrowanie  stowarzyszenia  było  jedynie  sformalizowaniem 

współpracujących do tej pory różnych organizacji i grup nieformalnych działających na terenie 

obu gmin. W ten sposób, pilotażowy program Leader+ dał szansę na zwielokrotnienie efektów 

działań i wyznaczył nowy sposób realizacji projektów.

Lp. Nazwa 
podmiotu 
delegującego

Siedziba, 
telefon, 
e-mail

Doświadczenie

1. Gmina Prudnik Urząd  Miejski  w  Prudniku  jako  organ  wykonawczy  Gminy  Prudnik 
(jednostka delegująca Ryszarda Zwojewskiego do prac w Lokalnej Grupie 
Działania)  oprócz  zadań  ustawowych  jednostki  samorządu  terytorialnego 
posiada doświadczenie w realizacji różnych rodzajów projektów z udziałem 
środków zewnętrznych. Gmina Prudnik zrealizowała lub też realizuje niżej 
wymienione projekty:  
 
I. W okresie 2003-2005 Gmina Prudnik zrealizowała następujące projekty:

1.  „Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łąka 
Prudnicka-Szybowice” w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.
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Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wyniosła 553 794,97 zł. Projekt dofinansowany został kwotą 512 375,89 zł a 
zrealizowany został w okresie V 2003-VIII 2003.
Zakres rzeczowy projektu obejmował : remont 245,5 m2 drogi asfaltowej , 
222 m2 chodników z kostki betonowej , budowę 7 mb kanałów z rur PCV Ø 
200 , wykonanie 11 464,95 m2 drogi metodą recyklingu.

2.  „Przebudowa-modernizacja  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych 
Mieszkowice-Piorunkowice”  w  ramach  Terenowego  Funduszu  Ochrony 
Gruntów Rolnych.
Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wyniosła 449 233,69 zł. Projekt dofinansowany został kwotą  356 000,00  zł 
a zrealizowany został w okresie XII 2003-VI 2004.
Zakres rzeczowy projektu obejmował: wykonanie metodą recyklingu 4025 
m2 drogi , wykonanie 3202,54 m2 drogi z kruszywa łamanego , wykonanie 
7227,54  m2 powierzchni  utrwalonej  emulsją  asfaltową  
i grysem kamiennym.

3.  Fundusz  Małych  Grantów  Programu  PHARE  CBC  projekty  :  „VI 
Wystawa  Twórców  Ludowych  i  Rzemiosła  Artystycznego  Pogranicza 
Polsko  –  Czeskiego,  Prudnik  2003”  oraz  „Publikacja  dwutygodnika 
„Wiadomości bez granic Polsko-Czeski Kurier Informacyjny””.
Wartość  projektów  wyniosła  17  400,00  euro  a  kwota  dofinansowania 
wyniosła 12 930,00 euro.
Projekty zrealizowane zostały w okresie czerwiec 2003 – maj 2005.

4.  „Remont  i  wyposażenie  szkoły  w  Szybowicach”  w ramach  Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 
Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wyniosła 146 757,00 zł. Projekt dofinansowany został kwotą 61 637,00  zł a 
zrealizowany został w okresie III 2004 - VIII 2004.
Zakres rzeczowy projektu obejmował :  remont 3 pomieszczeń , wymianę 35 
okien , wymianę 33 szt. grzejników, remont 227 m2 podłóg , remont 120 m2 

pokrycia dachowego.

5.  „Odbudowa  jezdni  i  chodników  wraz  z  odwodnieniem   i  odbudową 
oświetlenia  ulicznego ul.  Gimnazjalnej  w Prudniku” w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego na rok 2004.
Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wyniosła 223 158,75 zł. Projekt dofinansowany został kwotą 201 321,07 zł a 
zrealizowany został w okresie IX 2004 - XII 2004. 
Zakres rzeczowy projektu obejmował : remont 790,33 m2 nawierzchni jezdni 
z  kostki  brukowej  ,  remont  664,38  m2 nawierzchni  chodników  
z kostki  betonowej ,  remont 270,25 m2 nawierzchni  zatoki  parkingowej , 
remont  istniejących  3  studzienek  kanalizacyjnych  ,  budowę  3  nowych 
studzienek kanalizacyjnych , wymianę 3 lamp ulicznych , zmianę zasilania 
lamp z napowietrznego na naziemne.

6. „Partnerstwo miast – Jedność w różnorodności - prezentacja dziedzictwa 
kulturowego i przyszłość współpracy” w trakcie „VIII Wystawy Twórców 
Ludowych  i  Rzemiosła  Artystycznego  Pogranicza  Polsko  –  Czeskiego, 
Prudnik 2005” w ramach Programu Town Twinning Komisji Europejskiej , 
Działanie B- Seminaria i konferencje. 
Projekt zrealizowany został w m-cu czerwcu 2005.
Wartość  projektu  wyniosła  18  864,  14  euro  a  kwota  dofinansowania 
wyniosła 9 432,00 euro.

7.  „Unowocześnienie  bazy dydaktycznej  Publicznej  Szkoły Podstawowej  
nr 3 w Prudniku” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006. 
Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wyniosła 175 037,23 zł (w tym remont boisk sportowych 135 188,66 zł oraz 
remont ciągów korytarzowych 39 848,57 zł)  Projekt dofinansowany został 
kwotą 87 518,61 zł. 
Umowa  na  remont  boisk  zawarta  została  w  dniu  22.07.2005  
a zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 15.09.2005 r.
Umowa na remont ciągów korytarzowych zawarta została w dniu 02.08.2005 
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a zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 26.08.2005 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmował wykonanie :

• kauczukowo-poliuretanowych  nawierzchni  2  boisk  sportowych  
o łącznej powierzchni 928 m2 ( w tym: boisko do piłki koszykowej 
– 397 m2 oraz boisko do piłki ręcznej – 531 m2) oraz

• 400,77  m2 nowych  nawierzchni  ciągów  korytarzowych  (na  3 
kondygnacjach)  z  wykładzin  obiektowych  PCV  zgrzewanych  na 
łączeniach.

8.  „Remont  nawierzchni  boisk  sportowych  w  Publicznej  Szkole 
Podstawowej  nr  4  w  Prudniku”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Bazy 
Sportowej Województwa Opolskiego.
Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wyniosła 276 549,14 zł . Projekt dofinansowany został kwotą 70 000,00 zł
Umowa  na  remont  boisk  zawarta  została  w  dniu  19.07.2005  
a zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 15.09.2006 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmował przebudowę 1.582,00 m2 

nawierzchni 3 boisk sportowych z asfaltowej na nawierzchnie  kauczukowo-
poliuretanowe w tym boisko do piłki siatkowej (220,00 m2) , boisko do piłki 
koszykowej (395,00 m2) oraz boisko do piłki ręcznej i mininożnej  (967,00 
m2).

9.  „Budowa  chodnika  dla  pieszych  –  ścieżki  turystycznej  przy  drodze
krajowej  nr  40 w miejscowości  Łąka Prudnicka” w ramach Sektorowego 
Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.3. 
„Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.
Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wyniosła 70 351,41 zł. a projekt dofinansowany został kwotą  46 132,00 zł.
Umowa  z  wykonawcą  zadania  zawarta  została  w  dniu  05.10.2005  
a zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 31.10.2005 r.
Projekt  swoim  zakresem  rzeczowym  obejmował  wykonanie  chodnika  – 
ścieżki  z  polbruku  o  łącznej  długości  82,5mb  ,  zjazdu  do  posesji, 
odwodnienia  poboczy  jezdni  i  chodnika,  rozebranie  starego  i  wykonanie 
nowego  przepustu  oraz  zarurowanie  istniejącego  rowu.  Chodnik  posiada 
szerokość  2  metry  oraz  dodatkowe  pasy  zieleni  pomiędzy  :  jezdnią  
a chodnikiem oraz chodnikiem a granicą działek prywatnych.
W  trakcie  inwestycji  wyrównano  również  połączenie  wjazdu  do  Szkoły 
Podstawowej  oraz  rozebrano  istniejący  murek,  co  zapewnia  ciągłość 
komunikacyjna z wybudowanym , istniejącym już chodnikiem. 

Łączna wartość w/w zrealizowanych dziewięciu projektów wyniosła 
2 041 494,48 zł a pozyskana na ich realizację kwota środków zewnętrznych 
wyniosła 1 425 391,90 zł. 
Prosta analiza tych kwot wskazuje iż  średni współczynnik dofinansowania 
grupy  projektów  już  zrealizowanych  wyniósł  70%  
a  zaangażowaniu  100  zł  środków własnych Gminy Prudnik  towarzyszyły 
dodatkowe  233  zł  pozyskane  z  instytucji  ,  które  wybrały  złożone  przez 
Gminę Prudnik projekty do realizacji i współfinansowania.

II. W trakcie realizacji znajdują się – z kolei - następujące projekty: 

1. „Stworzenie podstaw systemu ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny 
Złotego Potoku” w ramach Programu PHARE CBC 2003. 
Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wynosi  3 354 678,85 euro. Projekt dofinansowany zostanie kwotą  2 194 
924,45 euro.
Umowa dotycząca realizacji inwestycji została zawarta z wykonawcą w dniu 
17.05.2005. Termin realizacji inwestycji został określony na 16 m-cy od daty 
wydania  Polecenia  Rozpoczęcia  Robót,  które  zostało  wydane  w  dniu 
13.06.2005 (Zgodnie z procedurami FIDIC inżynier kontraktu zobowiązany 
jest  do wystawienia stosownego polecenia w terminie  do 30 dni  od daty 
podpisania  umowy).  Końcowym  terminem  realizacji  zadania  zatem  jest 
dzień 13.10.2006 r.
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Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje :
a) budowę :
- 21 604,5 mb grawitacyjnych kolektorów sanitarnych , 
- 1 651 mb rurociągów tłocznych ,
- 4 830,5 mb kanalizacji zbiorczej i przykanalików ,
- 13 szt. przepompowni ścieków (w tym 12 szt. przydomowych 

w miejscowościach Łąka Prudnicka , Moszczanka oraz 1 szt. 
w mieście Prudnik).

b) odbudowę 35 187 m2 nawierzchni dróg.

2. „Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika - etap I ulice: Tkacka, 
Sobieskiego, Batorego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 , Działanie 3.3. „Zdegradowane 
obszary  miejskie,  poprzemysłowe  i  powojskowe”,  Poddziałanie  3.3.1. 
„Rewitalizacja obszarów miejskich”.
Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wynosi  1  425  720,94  zł.   Projekt  dofinansowany  zostanie  kwotą  1  211 
862,80 zł. 
Umowa  z  wykonawcą  zadania  zawarta  została  w  dniu  09.06.2005  
a zakończenie realizacji zadania określono na dzień 29.09.2006 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje : 

• modernizację 1 718,3 m2 nawierzchni jezdni, 
• modernizację 1 233,78 m2 chodników, 
• modernizację  infrastruktury  towarzyszącej  (sieci 

telekomunikacyjnych,  elektroenergetycznych,  wodociągowych, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczych)

• utworzenie 25 miejsc parkingowych oraz 
• odbudowę oświetlenia ulic: Tkackiej, Sobieskiego i Batorego.

3. „Modernizacja z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach” w 
ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  
i  modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich 
2004-2006”,  Działanie  2.3.  “Odnowa  wsi  i  zachowanie  dziedzictwa 
kulturowego”.
Wartość  projektu  w  wyniku  przeprowadzenia  procedury  przetargowej 
wynosi  710  054,74  zł.  Projekt  dofinansowany  zostanie  kwotą   
450 000,00 zł.
W dniu 14.09.2005 ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.10.2005. 
Termin realizacji inwestycji został określony w specyfikacji przetargowej na 
dzień 20.05.2006 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje :

• przebudowę  z  modernizacją  części  istniejącej  szkolnej  hali 
sportowej na Centrum Sportowe,

• wyburzenie zbędnej zabudowy, oraz łącznika z budynkiem szkoły,
• rozbiórkę  łącznika  do  granicy  działki  i  zabezpieczenie  budynku 

łącznika w granicy działki,
• wykonanie wewnętrznej linii zasilania , zasilania lamp ulicznych do 

oświetlenia terenu przed budynkiem,
• wykonanie przyłącza wodociągowego,
• podłączenie  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  do  istniejącego 

sześciokomorowego zbiornika na nieczystości ciekłe, 
• wykonanie  utwardzonego  placu  manewrowego  ppoż.,  miejsc 

postojowych dla  samochodów, dojść -  chodników z  zatokami na 
ławki  z  możliwością  korzystania  z  obiektu  przez 
niepełnosprawnych oraz miejsca na kontenery na odpady stałe.

4.  „E-urząd  dla  mieszkańców  Opolszczyzny”  w  ramach  Zintegrowanego 
Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  na  lata  2004-2006  , 
Działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” wdrażanego w 
imieniu  Urzędu  Marszałkowskiego  Wojewódzkiego  Opolskiego  przez 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego.
W  odniesieniu  do  Gminy  Prudnik  ostateczna  wartość  zadania  wynosi 
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577 587,00 a kwota dofinansowania wynosi 401 550,00 zł. 
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje :

• rozbudowę sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Prudniku o 
40 nowych stanowisk,

• dostawę 90 zestawów komputerowych,
• instalację ogólnodostępnego kiosku internetowego oraz
• dostawę oprogramowania umożliwiającego załatwianie spraw przez 

obywateli  drogą  elektroniczną  z  wykorzystaniem  podpisu 
elektronicznego.  

5.  „II  etap rewitalizacji  infrastruktury  śródmieścia  Prudnika  –  ulice:  Plac 
Zamkowy,  K.  Jadwigii,  Damrota”  w  ramach  Zintegrowanego  Programu 
Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  na  lata  2004-2006  ,  Działanie  3.3. 
“Zdegradowane  obszary  miejskie,  poprzemysłowe  i  powojskowe”, 
Poddziałanie 3.3.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich”.
Wartość  projektu  wynosi  2  615  387,17  zł  a  Gmina  Prudnik  otrzymała 
dofinansowanie  tegoż  projektu  w  kwocie   1 457 877,63  zł.  (wartość 
kosztorysowa - przed przetargiem)
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w 
wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.
Planowany termin realizacji:  do października 2007 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmować będzie :

• modernizację 3 167,19 m2 nawierzchni jezdni, 
• modernizację 2 263,90 m2 chodników, 
• modernizację  infrastruktury  towarzyszącej  (sieci 

telekomunikacyjnych,  elektroenergetycznych,  wodociągowych, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczych)

• utworzenie 23 miejsc parkingowych oraz 
• odbudowę oświetlenia ulic: Plac Zamkowy, K. Jadwigii, Damrota .

6.„Budowa  Wiejskiego  Centrum  Aktywizacji  w  Rudziczce”  w  ramach 
Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  na  lata 
2004-2006 , Działanie 3.1. „Obszary wiejskie”.
Wartość  projektu  wynosi  1  415  031,50  zł  a  Gmina  Prudnik  otrzymała 
dofinansowanie  tegoż  projektu  w  kwocie  1  202  776,77  zł.  (wartość 
kosztorysowa - przed przetargiem).
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w 
wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.
Planowany termin realizacji: do końca września 2007 r.
Projekt  swoim  zakresem  rzeczowym  obejmować  będzie  stworzenie  
w obiekcie (o pow. 383,15m2 i kubaturze 2671,00 m3) Wiejskiego Centrum 
Aktywizacji w skład którego wejdzie: 
-sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym i szatnią,
-biblioteka połączona z pracownią komputerową z niezależnym wejściem i 
węzłem sanitarnym,
-pomieszczenie klubowe dostępne z głównego holu wraz z ogródkiem letnim 
oraz 
-pokój klubowy dla organizacji lokalnych. 
Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku ( o pow. 
1064,00 m2) poprzez budowę:
-boiska sportowego do koszykówki,
-terenu rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci,
-oświetlenia zewnętrznego,
-ogrodzenia oraz
-chodników (o pow. 1153,48 m2).

7.„Zmiana  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  strychowych  na  sale 
rehabilitacji  społecznej  Środowiskowego  Domu Samopomocy”  w ramach 
środków PFRON.
Wartość  projektu  wynosi  311  252,05  zł  a  Gmina  Prudnik  otrzymała 
dofinansowanie  tegoż  projektu  w  kwocie  152  000,00  zł.  (wartość 
kosztorysowa - przed przetargiem).
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w 
wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.
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Planowany termin realizacji:  do października 2006 r.

Projekt swoim zakresem obejmować będzie :
• remont pokrycia dachowego ŚDS,
• adaptację pomieszczeń strychowych na sale rehabilitacji społecznej.

8.  „Budowa  boiska  sportowego  w  Moszczance”  w  ramach  Kontraktu 
Wojewódzkiego,  Działanie  1.2.  „Unowocześnienie  bazy  dydaktycznej 
placówek edukacyjnych”.
Wartość  projektu  wynosi  199 762,00  zł  a  Gmina  Prudnik  otrzymała 
dofinansowanie  tegoż  projektu  w  kwocie  99  762,00  zł.  (wartość 
kosztorysowa - przed przetargiem).
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w 
wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.
Planowany termin realizacji:  do października 2006 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym będzie obejmować budowę 720,00 m2 

nawierzchni  kauczukowo-poliuretanowej  boiska  do  piłki 
ręcznej(mininożnej).

Łączna wartość w/w realizowanych ośmiu projektów wynosi 20     817     426,52   
(przyjmując w projektach 5,6,7,8  wartość z fiszek projektowych oraz kurs 1 
euro  =  4.0429  zł  przy  projekcie  nr  1)   
a  pozyskana na ich realizację  kwota środków zewnętrznych wyniesie  ok. 
13     849     689,26 zł.   
Prosta analiza tych kwot wskazuje iż  średni współczynnik dofinansowania 
grupy projektów już zrealizowanych wyniósł 66% a zaangażowaniu 100 zł 
środków  własnych  Gminy  Prudnik  towarzyszyło  dodatkowe  198  zł 
pozyskane z instytucji , które wybrały złożone przez Gminę Prudnik projekty 
do realizacji i współfinansowania. Spodziewane obniżki kwot projektów nr 
5,6,7, oraz 8 (w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów) nie wpłyną 
w sposób zdecydowany na wysokość w/w współczynników z uwagi na fakt 
iż  dominującym  czynnikiem  jest  projekt  nr  1  tj  „Stworzenie  podstaw 
systemu ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku”.

III. Projekty złożone – po pozytywnej ocenie formalnej oczekujące na ocenę 
merytoryczną.
 
1. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Prudnik – Etap I” 
w  ramach  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego  oraz  Norweskiego  Mechanizmu Finansowego  Priorytet  1: 
„Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję 
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii”. 
Wartość  projektu  wynosi  1  987  000,00  zł  a  Gmina  Prudnik  ubiega  się  
o dofinansowanie tegoż projektu w kwocie 1 688 950,00 zł.
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w 
wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.
Spodziewany czas  podjęcia decyzji  przez Komisję  Europejską o wyborze 
projektów z tego działania:  październik 2006r.
Planowany termin realizacji:  do grudnia 2007 r.
Projekt  swoim  zakresem  obejmować  będzie  termomodernizację  (tj 
docieplenie ścian i  stropodachów, wymianę stolarki  okiennej  i  drzwiowej 
oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania) budynków : Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4, Publicznego Gimnazjum nr 2, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1, oraz Zespołu szkolno-przedszkolnego Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Moszczance.

IV. Projekty złożone - oczekujące na ocenę formalną i merytoryczną.

1.„Rozbudowa  i  modernizacja  systemu  gospodarki  wodno-ściekowej  na 
terenie Gminy Prudnik” w ramach Funduszu Spójności.
Wartość projektu wynosi  49 581 000,00 zł  a  Gmina Prudnik ubiega się  
o dofinansowanie tegoż projektu w kwocie 42 143 850,00 zł.
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w 
wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.
Spodziewany czas  podjęcia decyzji  przez Komisję  Europejską o wyborze 
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projektów z tego działania:  październik 2006r.
Planowany termin realizacji:  do grudnia 2009 r.
Projekt swoim zakresem obejmować będzie :

• budowę  systemu  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  sołectw  : 
Niemysłowice,  Szybowice,  Rudziczka,  Czyżowice,  Mieszkowice, 
Wierzbiec oraz Prudnika (Lipno)

• budowę  wodociągu  oraz  kanalizację  sanitarnej  w  Dębowcu  
i Chocimiu oraz 

• modernizację magistrali wodnej Dobroszowice.

2. „Budowa boisk sportowych w Łące Prudnickiej” w ramach Sektorowego 
Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.3. 
„Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.
W  trakcie  opracowania  znajduje  się  dokumentacja  techniczna  projektu  
a  złożenie  projektu  nastąpi  po  ogłoszeniu  naboru  projektów  ,  które 
planowane jest w roku 2006. 
Opracowywany  projekt  zakłada  uzyskanie  dofinansowania  w  wysokości 
80% kwoty kosztów kwalifikowanych.
Projekt swoim zakresem rzeczowym będzie obejmować budowę 260,00 m2 

nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej boiska do piłki koszykowej.

V. Projekty w trakcie przygotowania.

1.  „Rewitalizacja  parku  miejskiego  w  Prudniku”  w ramach  Mechanizmu 
Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 
Złożenie projektu nastąpi po ogłoszeniu naboru projektów , które planowane 
jest w II kwartale roku 2006. 
Opracowywany  projekt  zakłada  uzyskanie  dofinansowania  w  wysokości 
85% kwoty kosztów kwalifikowanych.
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2. Gmina 

Korfantów

Lp Rok Nazwa zadania Kwota 
dofinansowania

Źródło 
dofinansowania

1. 1998 Remont 
i modernizacja 
przepompowni 
ścieków w 
Korfantowie.

113.223,44 zł Fundusz 
Programu 
Odbudowa – 
33.583,44 zł;
Fundusz 
Integracji 
Europejskiej – 
26.640, 00 zł;
Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej – 
53.000,00 zł.

2. 1998 Wykonanie 
odbudowy rowu 
melioracyjnego C 
Korfantów – 
Puszyna.

6.000 € Fundusz 
Programu 
Odbudowa

3. 1998 Wykonanie 
naprawy, 
odmulenia rowów 
melioracyjnych w 
miejscowościach: 
Przechód, 
Rynarcice, 
Przydroże Wielkie.

14.480 € Fundusz 
Programu 
Odbudowa

4. 2000 Rozbudowa 
Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji 
w Korfantowie.

54.500,00 zł Opolski Urząd 
Wojewódzki

5. 2000 Rekultywacja 
dzikich wysypisk 
śmieci w 
miejscowościach 
Korfantów i 
Włostowa.

10.000,00 zł Powiatowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Nysie.

6. 2001 Budowa 
wodociągu Wielkie 
Łąki – 
Niesiebędowice.

100.000,00 zł Dotacja z rezerwy 
celowej budżetu 
państwa.

7. 2001 Rekultywacja 
dzikich wysypisk 
śmieci w 
miejscowościach 
Korfantów, 
Puszyna i 
Piechocice.

30.000,00 zł Powiatowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Nysie.

8. 2002 Wymiana sieci 
kanalizacyjnej na 
rury o średnicy 300 
mm z PCV w 
Korfantowie przy 
ul. Wyzwolenia.

30.000,00 zł Powiatowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w Nysie.

9. 2002 Budowa hali 
sportowej w 
Korfantowie.

1.910.000,00 zł Ministerstwo 
Edukacji, Nauki
 i Sportu.

10. 2003 Budowa 
wodociągu w 
Przechodzie.

442.565,00 zł SAPARD

11. 2003 Budowa nowych 19.794,00 zł Opolski Urząd 
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3. Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi 

Niemysłowice 

– Bukowy Las

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia do LGD zostaje oddelegowany Zbigniew 
Kosiński, pełniący w organizacji funkcję sekretarza, będący zarazem 
sołtysem wsi Niemysłowice.
Stowarzyszenie „Bukowy Las” zostało założone w 2005 roku, liczy 16 
członków i jest stowarzyszeniem zarejestrowanym. Powstanie organizacji 
jest rezultatem kilkuletniej pracy liderów w programie „Odnowa Wsi”.
Najważniejsze osiągnięcia w ramach programu „Odnowa Wsi”
- malowanie wnętrza kościoła
- malowanie plebani
- układanie bruku przy plebani
- wycinka starych drzew wokół kościoła
- przygotowanie terenu, położenie izolacji pionowej wzdłuż fundamentów, 
ułożenie polbruku przy Kościele na cmentarzu
- malowanie elewacji kościoła i zagospodarowanie terenu
Wszystkie powyższe działania były możliwe dzięki dobrowolnym składkom 
naszych mieszkańców i sponsorów – zebraliśmy w sumie w ciągu 7 lat 
161 000 zł.
Nasze działania były efektem opracowanego i ściśle realizowanego planu, 
który sporządzono po przeprowadzeniu analizy finansowej i ustaleniu 
harmonogramu zbiórek w cyklu miesięcznym. Koszt realizacji zadań byłby 
znacznie większy, gdyby nie bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców i 
wiele godzin przepracowanych przez nich przy realizacji poszczególnych 
zadań.
Na terenie wsi Niemysłowice działają ponadto: Rada Sołecka, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, LZS. W celu 
zintegrowania działąń poszczególnych grup zostałą opracowana strategia, 
którą zawarto w dokumencie „Plan Rozwoju Wsi Niemysłowice”.
Po zlikwidowanej w 2000 r. szkole podstawowej pozostałą Hala Sportowa, 
która postanowiliśmy zagospodarować i udostępnić mieszkańcom. Do 
pomysłu udało się nam przekonać władze gminy, co zaowocowało 
umieszczeniem  projektu w programie sektorowym, w działaniu „Odnowa 
wsi” pod nazwą „Centrum Sportowe w Nimyesłowicach”. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 731 000 zł,  z czego 450 000 to dotacja unijna, 150 000 
zł – środki finansowe z Northeim (partnera gminy Prudnik), a reszta to 
środki budżetowe gminy. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie 
prac zaplanowano na 14 lipca 2006 r.
Wykonaliśmy również poniższe inwestycje (gmina finansowała materiały, 
transport i robociznę zapewniali mieszkańcy)
- remont dróg transportu rolnego o dł. 1,5 km
- ułożenie rowu krytego i 3 studzienki ściekowo-burzowe
- wykonanie przepustu betonowego pod drogą transportu rolnego
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie wsi
Stowarzyszenie jest współorganizatorem corocznych dożynek wiejskich i 
festynów okolicznościowych. W roku 2006, w dniach 29-30 lipca 
organizowane będą obchody 700-lecia Niemysłowic połączone z uroczystym 
otwarciem Centrum Sportowego. 10 września br. Niemysłowice są 
organizatorami dożynek gminnych.
Wieś zdobyła dwukrotnie I miejsce w konkursie na Najładniejszą Wieś 
Gminy Prudnik

4. Rada Sołecka 

wsi 

Piorunkowice

Budowa chodnika na cmentarz – w czynie społecznym przez mieszkańców 
wsi z materiałów pochodzących z odzysku
Organizowanie imprez kulturalnych – festyny, zabawy
Pomoc w organizowaniu bezpiecznych ferii zimowych i wakacji dla dzieci i 
młodzieży szkolnej
Pomoc w organizowaniu projektów adresowanych do lokalnej społeczności: 
Dzień Dziecka, dzień Matki, dzień Kobiet, Mikołajki dla dzieci
Zorganizowanie zabawy sylwestrowej – dochód przeznaczono na zakup 
wiejskiej kosy spalinowej
Pomoc w utworzeniu w Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach 
świetlicy środowiskowej, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci
Pomoc w wyposażeniu Wiejskiego Domu Kultury w podstawowy sprzęt – w 
bieżącym roku rada sołecka zakupiła krzesła i naczynia kuchenne.

5. Zespół Szybowice Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach jako organ delegujący 
Franciszka Dendewicza do prac LGD posiada doświadczenie w realizacji 
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Szkolno-

Przedszkolny w 

Szybowicach

72

48-200 

Prudnik

projektów z udziałem środków zewnętrznych. Franciszek Dendewicz 
realizował niżej wymienione projekty:
1. Fundusz Małych Projektó Euroregionalnych PHARE CBC 1999 – projekt 
„Spotkania Integracyjne Dzieci i Młodzieży Szkół Gminy Prudnik z 
Partnerami Czeskimi”; wartość projektu: 1493,73 Euro, przyznane 
dofinansowanie: 1 101 Euro
2. Fundusz Małych Projektó Euroregionalnych PHARE CBC 2002 – 2003, 
projekt: „Podróżujemy, uczymy się, poznajemy wspólną historię i kulturę 
pogranicza polko-czeskiego z Euroregionem Pradziad”; wartość projektu: 
3572,77 Euro, przyznana dotacja: 2665,29 Euro
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – projekt 
‘Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w 
obszarach wiejsko i miejsko-wiejskich” w roku 2002 wynoszący 18 750 zł, 
w tym dofinansowanie ARiMR – 15 000 zł
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – projekt 
‘Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi 
w obszarach wiejsko i miejsko-wiejskich” w roku 2003 wynoszący 18 750 
zł, w tym dofinansowanie ARiMR – 15 000 zł

Lokalna Grupa Działania osiągnie cele statutowe organizacji oraz efekty wybranego na 

lata  2006-2008 projektu „Wspólne  źródła  –  Wspólne cele” dzięki  uruchomieniu Biura  LGD 

w Korfantowie oraz Punktu Informacyjnego dla mieszkańców obszarów wiejskich w wybranej 

miejscowości Gminy Prudnik.

Systematyczne  podnoszenie  kwalifikacji  i  umiejętności  w  trakcie  realizacji  projektu 

„Wspólne  źródła  –  Wspólne  cele”  oraz  nawiązywanie  i  utrzymywanie  kontaktów 

międzynarodowych  i krajowych  z innymi  LGD  pozwoli  na  osiągnięcie  wysokiego  poziomu 

świadczonych usług i wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich obu gmin.

Członkowie  LGD  są  autorami  niniejszej  strategii,  której  osią  jest  projekt  ”Wspólne 

źródła  –  Wspólne  cele”.  Aktywność  społeczna  szansą  rozwoju  i  nowej  jakości  życia 

na terenach wiejskich. Projekt tworzą działania inwestycyjne i nieinwestycyjne. LGD zakłada, 

że w kolejnym okresie programowania z programu Leader+  zostaną sfinansowane projekty, 

zgodne z niniejszą strategią, realizowane także przez innych niż LGD beneficjentów. Stąd, jako 

Załącznik nr 2 występuje proponowana fiszka projektowa. Wstępna procedura regrantingu to 

Załącznik nr 3.

II. Diagnoza obszaru

II.1. Charakterystyka obszaru

II.1.1. Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne
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Definicja obszaru Lokalnej Grupy Działania

Obszar Lokalnej Grupy Działania (LGD) składający się z gmin Korfantów i Prudnik 

leży w południowej części województwa opolskiego. Jedna gmina: Prudnik od południa graniczy 

z Republiką Czeską. Gminy obszaru LGD leżą w dwóch powiatach: nyskim i prudnickim. Na 

obszarze LGD leżą dwa miasta:  Korfantów i  Prudnik.  W bezpośredniej  bliskości  LGD – jej 

południowej części, na terenie sąsiedniej gminy Lubrza - znajduje się pełnotowarowe przejście 

graniczne  Trzebina-Bartultowice  oraz  –  na  terenie  Gminy  Głuchołazy  –  piesze  przejście 

graniczne na Biskupiej Kopie. Rejon ten jest obszarem rolniczym. 

Gmina Prudnik i  Gmina Korfantów mają charakter  miejsko-wiejski.  W skład Gminy 

Prudnik  wchodzą:  miasto  Prudnik  oraz  13  miejscowości  wiejskich,  w  tym  10  sołectw: 

Czyżowice,  Dębowiec  (wraz  z  Wieszczyną),  Łąka  Prudnicka  (wraz  z  Chocimiem), 

Mieszkowice, Moszczanka, Niemysłowice, Piorunkowice, Rudziczka, Szybowice i Wierzbiec. 

Gminę Korfantów tworzą oprócz miasta Korfantów - 23 sołectwa: Borek, Gryżów, Jagielnica, 

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. 

Gmina  Prudnik  położona  jest  w  południowej  części  województwa  opolskiego  

u podnóża Sudetów, na pograniczu dwóch krain geograficznych – Płaskowyżu Głubczyckiego, 

wchodzącego  w skład  Niziny  Śląskiej  oraz  Gór  Opawskich,  stanowiących  część  Sudetów 

Wschodnich. Od strony północnej graniczy z gminami: Biała, Korfantów i Nysa, od wschodu z 

gminą Lubrza; od zachodu z gminą Głuchołazy, a od południa z Republiką Czeską. Południowo-

zachodnia część gminy Prudnik wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.

Gmina  Korfantów  położona  jest  w  południowo-zachodniej  części  województwa 

opolskiego. Od północy jej granice wytyczają Bory Niemodlińskie, a od południa przylega do 

Płaskowyżu Głubczyckiego. Pod względem administracyjnym należy do powiatu ziemskiego 

nyskiego.

Niniejsza tabela przedstawia najważniejsze zbiorcze dane dla rozdziału dotyczące obu gmin.

GMINA KORFANTÓW GMINA PRUDNIK
Charakter gminy Miejsko-wiejska Miejsko-wiejska
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Liczba ludności 9879 29 748 mieszkańców
Liczba ludności na 

terenach wiejskich:

7897 6 380 mieszkańców

Powierzchnia w km 180 km2 122,13 km2 
Średnia gęstość 

zaludnienia na 

terenie gminy

55 os/km2 244 os./km2

Położenie 

administracyjne

Województwo opolskie/powiat nyski Województwo opolskie/powiat prudnicki

Sąsiadujące gminy - Tułowice
- Łambinowice,
- Prudnik,
- Nysa,
- Biała

- Biała, 
- Korfantów 
- Nysa, 
- Lubrza,
- Głuchołazy, 
- gminy Republiki Czeskiej

Położenie 
geograficzne 
i ukształtowanie 
terenu

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-
geograficzną, cały obszar gminy przynależy do 
podprowincji Niziny Środkowopolskie i jej 
makroregionu - Nizina Śląska. Wewnętrzne 
zróżnicowanie warunków środowiska Niziny 
Śląskiej na terenie gminy pozwoliło na 
wydzielenie dwóch niższych jednostek 
regionalizacji, o diametralnie odmiennych 
warunkach przyrodniczych, tzw. mezoregionów: 
Równiny Niemodlińskiej i Płaskowyżu 
Głubczyckiego. Do pierwszego z nich należy 
niemal cała powierzchnia gminy; drugi 
reprezentowany jest w niewielkim fragmencie na 
południu. Linia rozgraniczająca te tereny biegnie 
w przybliżeniu równoleżnikowo od 
miejscowości Węża do miejscowości Pleśnica i 
jest częścią linii rozgraniczającej przedgórze od 
nizin, przebiegającej od Głogówka do Chróściny 
w gminie Skoroszyce. 

W ukształtowaniu powierzchni gminy 
Prudnik widoczne jest zróżnicowanie 
krajobrazowe. Pod względem fizyczno-
geograficznym południowo-zachodnia część 
analizowanej gminy wchodzi w skład makroregionu 
Sudety Wschodnie (332.6), mezoregionu Nizina 
Śląska (318.5) i mezoregion Płaskowyż Głubczycki 
(3318.58). Pod względem ukształtowania 
powierzchni teren jest, zatem zróżnicowany. Na 
południu występują liczne kopulaste wzniesienia 
(Młyńska Góra, Długota) i malownicze doliny 
płynących południowo cieków. Od Moszczanki, na 
zachodzie po wschodnią granicę gminy, ciągnie się 
pas wzniesień o szerokości 2,5 km. Część gminy 
położona na Płaskowyżu Głubczyckim to dość 
wysoko wzniesiona (250 - 300m n.p.m.) równina 
lessowa. Część południowa (Góry Opawskie) 
to urozmaicony teren niewysokich gór zbudowanych 
ze starych utworów paleozoicznych, między innymi 
z szarogłazów.

Przejścia graniczne 1. Konradów – Zlate Hory - położone na terenie gminy Głuchołazy
2. Głuchołazy – Mikulowice - położone na terenie gminy Głuchołazy
3. Trzebina – Bartultowice - położone na terenie gminy Lubrza

Istniejące formy 

ochrony przyrody 

Aleja lip drobnolistnych w Gryżowie

Kilkusetletnie dęby szypułkowe w Korfantowie 

(3) i w Kuźnicy Ligockiej (1), okolice Przydroża 

Wielkiego (1)

Rezerwat „BLOK

1. Pomniki przyrody:
- daglezja szara – (nr rej. woj. 244); 

miejscowość Dębowiec
- dąb szypułkowy – 2 sztuki – (nr rej. woj. 

158,159); miejscowość Dębiec

- aleja lipowa - (nr rej. woj. 433); Prudnik
2. Użytek ekologiczny „Wieszczyna” – łąka 
trzęślicowa
3. Parki podworskie na obszarach wiejskich:

- Łąka Prudnicka - nr rejestru 80/93
- Wierzbiec - nr rejestru 207/89
- Piorunkowice - nr rejestru 209/89

4. Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”
Obiekty o dużych 
walorach 
zabytkowych 
i estetycznych 
 (z wyłączeniem 
miasta Prudnik)

1. Kościół parafialny p.w. św. Trójcy w 
Korfantowie – wybudowany w latach 1908-
1909 w stylu neogotyckim, w miejscu 
poprzedniego, z którego pochodzi barokowa 
wieża z 1751 r. 
2. Kościół parafialny p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Przechodzie – późnobarokowy 
wybudowany w 1778 r. ; wewnątrz zachował się 
ołtarz główny i dwa ołtarze boczne z 1780 r., a 
także ambona i organy z tego samego okresu. 
3. Zespół pałacowy w Korfantowie – 
wybudowany w 1616 r., w późniejszym okresie 
wielokrotnie przebudowywany. W skład zespołu 
wchodzi późnorenesansowy pałac (z 
neogotyckimi przekształceniami z okresu XIX-
wiecznej przebudowy), budynek bramny, 

1. Łąka Prudnicka Zamek  XV w. , przebudowany 
w XVI w. 
2. Niemysłowice
Kościół pw. św. Anny – gotycki
1568 , odnawiany w XIX w.  i po II wojnie św. 
3. Piorunowice, Pałac
Przełom XVII i XVIII w. przebudowany w 1820, 
odnowiony w 1920. 
4. Rudziczka
Kościół pw. Św. Trójcy  1801- 1803
5. Szybowice
Kościół pw. św. Michała Archanioła
XVI w. , wielokrotnie przebudowywany
6. Czyżowice
Stodoła i spichlerz 1 poł. XIX w.
7. Mieszkowice - renesansowy Kościół św. Jerzego 
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ogrodowy, oficyna i rozległy park krajobrazowy. 
Obecnie mieści się tu Opolskie Centrum 
Rehabilitacji. 
4. Pałac barokowy w Przydrożu Małym – 
z XVII w., wielokrotnie przebudowywany . 
W XVIII w. należał do rodziny von 
Stahremberg; 6 X 1741 r. doszło tutaj do 
spotkania króla pruskiego Fryderyka II z 
austriackim marszałkiem Wilhelmem 
Neippergiem w celu uzgodnienia warunków 
rozejmu wojny prusko-austriackiej o Śląsk; 
zawarta wówczas konwencja zdecydowała o 
losach całego Śląska i podziale księstwa 
nyskiego. 
5. Kościół parafialny p.w. św. św. Piotra i 
Pawła w Ścinawie Nyskiej – obiekt w stylu 
barokowym, obecny kształt zyskał w drugiej 
połowie XVIII w..
6. Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP 
w Ścinawie Małej – z XIV lub XV w. 
przebudowany w 1744 i w 1796. W kościele 
barokowym zachowały się elementy gotyckich 
murów w nawie. Znajduje się tu cudowna figura 
Matki Boskiej z XVI w., a także rokokowa 
ambona. 
7. Zabytkowa kamienica przy ul. Prudnickiej 
w Korfantowie
8. Zabudowa rynku w Korfantowie z 
przełomu XIX i XX wieku
9. Remiza strażacka w Korfantowie z 1910 r.
10. Spichlerz przy ul. Wyzwolenia w 
Korfantowie
11.Średniowieczny krzyż pokutny przy ul 
Prudnickiej w Korfantowie
12. Figura św. Jana Nepomucena.

1586 r., przebudowany w r.1859
8. Mieszkowice - dwa piętrowe spichlerze 
drewniane
koniec XVIII w. lub pocz. XIX w.
9. Kaplica z 1846 r. w Czyżowicach

Obszar LGD „Wspólne Źródła”

- położony jest w pobliżu wielu ważnych przejść granicznych,

- wielu ważnych arterii komunikacyjnych,

- w niewielkiej odległości od autostrady,
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- w niewielkiej odległości od obszaru oddziaływania dużych miast, tj. Opole, Nysa, Katowice,

   Wrocław,

-  w  sąsiedztwie  cennych  przyrodniczo  obszarów  (Bory  Niemodlińskie,  Góry  Opawskie,   
   Jeziora Nyskie),
-  stanowią  go  obszary  wiejskie  (w  większości)  położone  na  dobrych  pod  względm   
     jakościowym glebach (II i III klasa),
-  stanowi  cenny,  lecz  słabo  wykorzystany  teren  potencjalnego  rozwoju  turystyki  
     i agroturystyki

Cechy wspólne  położenia  obszaru  LGD i  cechy wyróżniające  (cechy pojedyncze)  położenia 
przedstawia poniższa tabela:

Cechy wspólne położenia Cechy wyróżniające, pojedyncze położenia
- budowa zbiornika retencyjnego (w planie),

współpraca przygraniczna (Polska-Czechy),

- ludność napływowa z Kresów Wschodnich,

- ukształtowanie terenu,

- dobre połączenia komunikacyjne,

- dobrze rozwinięte rolnictwo

- Gmina Prudnik – bliskość przejść granicznych (Trzebina,
   Konradów, Głuchołazy),
- położenie u podnóża Gór Opawskich (Prudnik),

- na terenie gminy znajdują się łowiska rybne (Prudnik),

- duży ośrodek miejski i miasto powiatowe,

- bliskość Borów Niemodlińskich (Gmina Korfantów),

- położenie na obszarze dwóch powiatów (prudnickiego i  
  nyskiego) 

Ośrodki promieniujące na obszar LGD

Mieszkańcy LGD najsilniej są związani z następującymi ośrodkami:

1. Prudnik

2. Korfantów

3. Nysa

4. Opole

Pozostałe ośrodki mają mniejsze i marginalne znaczenie:

5. Wrocław (zawdzięcza swoją stosunkowo wysoką pozycję dzięki korzystaniu ludności z 

obszaru LGD z oferty uczelni wyższych tego miasta)

6. Biała Prudnicka

7. Gliwice

8. Głuchołazy

9. Niemodlin

Charakterystyka i porównanie położenia LGD pod względem atrakcyjności turystycznej

Na  podstawie  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  opolskiego 

przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XLIX/357/2002 z 24 IX 2002 r.  - 
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kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  i  ogólne  warunki  działalności  inwestycyjnej 

obszarów turystycznych i rekreacji – obszar objęty ZSROW można ulokować na obszarze trzech 

rejonów turystycznych województwa opolskiego (w tekście niżej dane te zostały wytłuszczone).

Rejony turystyczne województwa opolskiego - atrakcyjność

I. Obszary o najwyższej atrakcyjności turystycznej

1.  Góry  Opawskie  -  jedyne  pasmo  górskie  w  województwie,  park  krajobrazowy, 

przygraniczny rejon turystyczny (euroregion Pradziad).

2. Rejon Jeziora Nyskiego i Jeziora Otmuchowskiego - dwa sztuczne zbiorniki wodne, miasta: 

Nysa,  Paczków, Otmuchów o wysokiej  atrakcyjności  krajoznawczej,  przygraniczny rejon 

turystyczny, rozbudowana baza noclegowa.

3.  Rejon Góry Chełmskiej  (Góra św. Anny) - obszar o wysokich walorach krajobrazowych  

i przyrodniczych, miejsce kultu religijnego, park krajobrazowy.

4. Rejon jezior turawskich - sztuczne zbiorniki wodne położone wśród lasów iglastych, obszar 

chronionego krajobrazu, rozbudowana baza noclegowa.

5. Rejon Rudnik - fragment Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, obiekty krajoznawcze.

II. Obszary o wysokiej atrakcyjności turystycznej 

- szczególnie predysponowane do rozwoju funkcji turystycznych

1. Obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wraz z okolicami Brzegu i Lubszy - kompleksy 

leśne i stawowe cenne przyrodniczo, dolina Odry, Stobrawy i Budkowiczanki.

2.  Rejon  Niemodlina,  Lipna,  Tułowic,  Przechodu  -  kompleksy  leśne  i  stawowe,  obszar 

chronionego krajobrazu, kulturowe obiekty krajoznawcze.

3.  Rejon  kluczborsko-oleski:  kompleksy  leśne  w  części  w  obrębie  obszaru  chronionego 

krajobrazu,  dolina  Stobrawy  i  Czarnej  Wody,  obiekty  krajoznawcze,  sztuczne  zbiorniki 

wodne.

4. Rejon Kucob (Kucoby, Borki Małe i Borki Wielkie) - ukształtowana funkcja rekreacyjna.

III. Pozostałe obszary atrakcyjne turystycznie 

o znaczeniu lokalnym, mogące pełnić funkcje turystyczne
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1. Rejon Głubczyc, Mokrego, Pietrowic, Pielgrzymowa, Równego - atrakcyjne ukształtowanie 

terenu, obszary chronionego krajobrazu, teren przygraniczny.

2. Rejon Wronina - Maciowakrza - obszar chronionego krajobrazu, cenny przyrodniczo fragment 

doliny Odry.

3. Rejon Kamiennika i Grodkowa - atrakcyjne ukształtowanie terenu, mozaika lasów, łąk i pól, 

obiekty krajoznawcze, sąsiedztwo terenów o najwyższej atrakcyjności w województwie.

4. Rejon Borów Niemodlińskich - obszar chronionego krajobrazu, duże kompleksy leśne, 

cenne obiekty krajoznawcze.

5.  Rejon  Borów  Stobrawsko-Turawskich  -kompleksy  leśne,  obszar  chronionego  krajobrazu, 

cenna przyrodniczo dolina Małej Panwi.

6.  Rejon  Byczyny,  Komorzna,  Uszyc,  Zdziechowic  -  liczne  obiekty  krajoznawcze,  cenna 

przyrodniczo dolina Prosny i Pratwy.

7. Rejon Łęgu Zdzieszowickiego - obszar chronionego krajobrazu, cenny przyrodniczo fragment 

doliny Odry.

8. Tereny sąsiadujące ze sztucznymi zbiornikami wodnymi.

Charakterystyka województwa opolskiego, powiatu nyskiego i powiatu prudnickiego oraz 

gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania

Województwo Opolskie

Województwo opolskie leży w południowo-zachodniej części Polski, w dorzeczu Odry. 

Zajmuje powierzchnię 9412 km2, z czego użytki rolne zajmują ok. 60%, lasy ok. 27%, grunty 

pozostałe  ok.  13%.  Graniczy  z  województwami:  dolnośląskim,  wielkopolskim,  łódzkim  i 

śląskim.  Na  południu  województwo  opolskie  sąsiaduje  z Republiką  Czeską.  Stolicą 

województwa jest Opole, liczące 128,6 tys. mieszkańców.

Pod  względem  geograficznym  ok.  75%  powierzchni  województwa  stanowi  Nizina 

Śląska, pozostały obszar przypada na tereny górskie Sudetów Wschodnich (Góry Opawskie), 

Przedgórza Sudeckiego i  Wyżyny Śląskiej  (grzbiet  Chełma z Górą św. Anny) oraz Wyżyny 

Woźnicko-Wieluńskiej (Próg Woźnicki).

Województwo opolskie jest najmniejszym obszarowo regionem w kraju oraz jednym z 

najmniejszych pod względem potencjału ludnościowego (przed lubuskim). Na tle kraju wyróżnia 

się  wysokim,  ujemnym  saldem  migracji  w  większości  spowodowanym  zagranicznymi 

wyjazdami zarobkowymi (głównie do Niemiec). Ponad połowa ludności województwa mieszka 

w  miastach.  Sieć  osadniczą  województwa  tworzy  35  miast,  na  czele  z Opolem,  które  jest 

ośrodkiem gospodarczym, usługowym, kulturalnym, akademickim i naukowym. Poza Opolem 
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przeważają miasta średnie i małe. Do największych z nich należą Kędzierzyn-Koźle, Brzeg i 

Nysa − liczące od 40 tys. do prawie 66 tys. mieszkańców. Typowe dla województwa opolskiego 

są  wsie,  będące  dużymi  jednostkami  osadniczymi,  charakteryzujące  się  wysokim  stopniem 

urbanizacji.

Województwo  opolskie  zalicza  się  do  regionów  o  dobrze  rozwiniętej  sieci  dróg 

krajowych  i  wojewódzkich  oraz  dobrej  dostępności  wszystkich  obszarów  regionu. 

Najważniejszym połączeniem drogowym przebiegającym przez  region  jest  autostrada  A-4  – 

stanowiąca część transportowego korytarza paneuropejskiego z Francji na Ukrainę.

Mapa województwa opolskiego (powiat nyski – w południowo – zachodniej części województwa, powiat 

prudnicki - w południowej części województwa)
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źródło: www.gminy.pl 

Mapa powiatu nyskiego i części prudnickiego z uwidocznionymi gminami Korfantów (we wschodniej 

części powiatu nyskiego) i Prudnik (w zachodniej części powiatu prudnickiego)

źródło: http://www.powiat.nysa.pl 

Powiat Nyski

Powiat  Nyski  (Ziemia  Nyska)  położony  jest  w  południowo  -  zachodniej  części 
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województwa  opolskiego.  Od  południa  graniczy  z  Republiką  Czech,  od  zachodu  z 

województwem dolnośląskim a od północy i wschodu z powiatami województwa opolskiego 

brzeskim,  opolskim  i  prudnickim.  Powiat  Nyski  tworzy  9  gmin:  Głuchołazy,  Kamiennik, 

Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Pakosławice, Paczków, Skoroszyce. 

Północno-wschodnia część powiatu rozciąga się na Nizinie Śląskiej, zachód powiatu to 

Przedgórze Sudeckie -  Obniżenie Otmuchowskie,  natomiast  południowa część to najdalej  na 

wschód wysunięte pasmo Sudetów - Góry Opawskie. 

Odległości do większych ośrodków miejskich ze stolicy powiatu wynoszą: Opole – 56 

km, Wrocław – 80km, Katowice – 160 km. Ludność obszaru liczy ok. 150 tys. mieszkańców, co 

stanowi 15 % populacji województwa. 

Głównymi osiami komunikacyjnymi powiatu są droga krajowa Nr 46   Kłodzko – Nysa – 

(węzeł autostrady A-4 Prądy) Opole i droga krajowa Nr 41 Nysa – Prudnik (przejście graniczne 

Trzebina  – Bartultovice)  tworzące oś  wschód – zachód;  droga wojewódzka Nr 411 Nysa  – 

Głuchołazy  (przejście  graniczne  Konradów  –  Zlate  Hory)  i  droga  wojewódzka  Nr  401 

Pakosławice  –  Brzeg  (  węzeł  autostrady  A-4  Przylesie)  tworzące  oś  północ  –  południe. 

Uzupełnieniem  głównych  osi  jest  droga  krajowa  Nr  40  Głuchołazy  (przejście  graniczne 

w Mikulovicach) – Kędzierzyn-Koźle. 

 Z  uwagi  na  uwarunkowania  naturalne,  w  strukturze  przestrzennej  powiatu  dominuje 

rolnicze użytkowanie gleb.  Kompleksy leśne  występują fragmentarycznie  w części  północno 

-zachodniej (gmina Kamiennik) i w części południowo -wschodniej  (gmina Korfantów, Nysa, 

Głuchołazy). Na ogólną powierzchnię powiatu 122 387 ha użytki rolne stanowią 88 268 ha (72.1 

%) w tym grunty orne 79 552 ha (65.0 %) a tereny leśne zajmują 15 091 ha (12.3 %). Gminami o 

największym udziale  użytków rolnych jest  gmina  Skoroszyce  (85.3  %),  Paczków (82.3  %), 

Pakosławice  (78.5  %),  Kamiennik  (75.8  %),  Otmuchów  (71.2  %),  Korfantów  (69.0  %), 

Łambinowice  (66.9  %).  Największy  wskaźnik  lesistości  występuje  na  obszarze  gminy 

Korfantów(22.9%),  Głuchołazy  (17.5  %),  Łambinowice  (16.7  %),  Kamiennik  (16.4  %). 

Struktura  taka  odzwierciedla  naturalne  predyspozycje  terenu  dla  głównych  kierunków 

rozwojowych powiatu.. Duże znaczenie dla rozwoju regionu mają obszary turystyczne : Góry 

Opawskie,  Jezioro  Nyskie,  Jezioro  Otmuchowskie,  Bory  Niemodlińskie.  Znaczące  atrakcje 

pochodzenia  antropogenicznego skumulowane  są  w ośrodkach miejskich:  Głuchołazy,  Nysa, 

Otmuchów, Paczków.

Mapa Powiatu nyskiego (Gmina Korfantów leży we wschodniej części powiatu)
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źródło: www.gminy.pl 

Powiat Prudnicki

Powiat prudnicki wyróżnia się, w stosunku do innych terenów województwa opolskiego, 

atrakcyjnym położeniem geograficznym w pobliżu granicy z Czechami u podnóża masywu Gór 

Opawskich  ze  zróżnicowanym  krajobrazowo  terenem.  Ponadto  powiat  jest  dobrze 

skomunikowany  z  całym obszarem Śląska  i  pozostałymi  częściami  Sudetów poprzez  "trasę 

sudecką" oraz z północną częścią Czech i Moraw. Stanowi to bardzo poważny atut tej Ziemi. 

Drugim  istotnym  atutem  powiatu  prudnickiego  jest  zróżnicowana  struktura  ludności  pod 

względem  pochodzenia;  występuje  bowiem  w  symbiozie  ludność  rodzima  i  napływowa. 

Różnorodność  etniczna  jest  postrzegana  jako  czynnik  wzbogacający  potencjał  ludzki  i 

synergizuje jego rozwój. Natomiast ze słabości powiatu wyraźnie zaznaczają się zaniedbania w 

sferze  urządzeń  infrastruktury  komunalnej,  głównie  na  terenach  wiejskich.  Zaniedbania  te 

decydują o standardzie życia mieszkańców powiatu i czystości jego środowiska.
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Mapa: Powiat prudnicki (Gmina Prudnik leży w zachodniej części powiatu) 

źródło: www.gminy.pl

II.2. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE/ŚRODOWISKOWE

II.2.1. Klimat

Na terenie  gminy Korfantów występuje klimat  przeciętny pod względem łagodności  w 

skali regionu. Łagodność klimatu przejawia się tu niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą 

liczbą opadów oraz długim sezonem wegetacyjnym. Zimy są w gminie łagodne i stosunkowo 

krótkie, lata – długie i ciepłe. Ze względu na swoje położenie, gmina ma klimat o stosunkowo 

dużym zróżnicowaniu wskaźników klimatycznych. I tak łagodniejsze warunki panują w części 

północnej,  ostrzejsze  w  części  południowej.  Zróżnicowana  rzeźba  terenu  oraz 
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wielkoprzestrzenne  ekosystemy  łąkowe  i  leśne  -  sprawiają,  że  gminę  Korfantów  cechują 

korzystne warunki mikroklimatyczne. Występuje tu różnorodność warunków bioklimatycznych 

w zakresie: insolacji, przewietrzania, produkcji tlenu, uwilgocenia, produkcji ozonu, struktury 

jonowej,  fitoaerozoli  i  aeroplanktonu.  Roczne  sumy  usłonecznienia  wynoszą  średnio  1400 

godzin,  przy  czym  na  półrocze  ciepłe  przypada  około  2/3  łącznej  sumy  promieniowania, 

natomiast  na półrocze zimne pozostała 1/3. Termiczne pory roku na analizowanym obszarze 

trwają odpowiednio: wiosna 30III-28 IV, lato 1V-6IX, jesień 8X-10XI i zima 17XII-23II. 

Opady wahają się między 500 a 700 mm. Na okres wegetacyjny od kwietnia do września 

przypada od 400 do 450 mm, tj. 60-65% sumy rocznej opadów, w pozostałym okresie – około 

240 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przeważnie przez okres około 55 dni, do 30 marca. 

Średnia  roczna  wilgotność  względna  powietrza  wynosi  78%.  Przeważają  wiatry  z  kierunku 

zachodniego o średniej rocznej prędkości między 2,5 do 3 m/s. Charakterystyczną cechą obszaru 

gminy jest występowanie cisz atmosferycznych, których udział wynosi 12%. 

Ogromny  wpływ  na  klimat  gminy  Prudnik  ma  sąsiedztwo  Gór  Opawskich.  Średnia 

temperatura roczna wynosi +8oC. Średnia temperatura dla okresu wegetacji wynosi 14,2 oC, a 

okres ten trwa około 218 dni. W ciągu roku występuje 115 dni z przymrozkami (od października 

do  maja).  Pokrywa  śnieżna  występuje  od  grudnia  do kwietnia.  Duże  zróżnicowanie  dotyczy 

termicznych pór  roku. Rozpoczęcie  i zakończenie lata nie przebiega równomiernie  na całym 

obszarze gminy. Średnie roczne opady atmosferyczne w rejonie Prudnika wynoszą 640 mm. W 

gminie dominują wiatry zachodnie.  Średnia wilgotność względna powietrza atmosferycznego 

wynosi w przekroju rocznym 78%. 

II.2.2. Gleby

Jakość gleb na terenie gminy Korfantów jest bardzo silnie zróżnicowana przestrzennie pod 

względem urodzajności i zwięzłości. Znajdują się tu następujące główne typy i podtypy gleb:

• czarnoziemy zdegradowane i gleby szarobrunatne
- południowa część gminy po obu stronach doliny Ścinawy Niemodlińskiej,
- okolice Ścinawy Nyskiej,
- okolice Ścinawy Małej i Węzy

• brunatne właściwe
-  pomiędzy  Wężą  i  na  zachód  od  Tułowic,  pomiędzy  Skarbiszowicami  
     i Szydłowem,
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- okolice Pleśnicy,

• brunatne kwaśne
- na zachód od Włodar,

• płowe
- są dominującym typem gleby na terenie gminy, występują pospolicie w dużych  
   płatach  w  centralnej  części  gminy  po  obu  stronach  doliny  Ścinawy   
   Niemodlińskiej,

• rdzawe i bielicowe
- tereny leśne na zachód i wschód od Przechodu,
- centralna część gminy w okolicach Puszyny,

• czarne ziemie
- północna część gminy koło Kuźnicy Ligockiej,
- na północ od Przechodu,

• gleby opadowo-glejowe i gruntowo-glejowe
- okolice Przydroża Małego,
- okolice Wielkich Łąk,
- okolice Włostowej,
- okolice Wojstaża,

• gleby aluwialne mad rzecznych
-przeważnie w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej,

• gleby mułowe
- na niewielkich powierzchniach w północnej części gminy,

• gleby torfowe
- na niewielkich powierzchniach w północnej części gminy na północ od
  Kuźnicy Ligockiej i Smolarni.

Biorąc pod uwagę strukturę użytkowania gruntów w gminie,  przeważają użytki  rolne 

zajmując 56,1% powierzchni gruntu. 11% powierzchni gruntu stanowią łąki i pastwiska, tereny 

osiedlowe – 3% i grunty pod wodami 1,9%.

Powierzchnie gleb występujących w gminie Korfantów:

• grunty orne
- czarnoziemy zdegradowane – 1079 ha (10,7%)

- płowe - 6099 ha (60,5%)

- brunatne – 2416 ha (24,0%)

- czarne ziemie – 335 ha (3,3%)

- mady – 148 ha (1,5%)

• użytki zielone 
-  płowe - 215 ha (8,3%)

37



-  brunatne - 360 ha (14%)

- mułowo-torfowe - 233 ha (9,0%)

- czarne ziemie – 940 ha (36,5%)

- mady - 829 (32,2%)

Największy odsetek gruntów ornych zajmuje kompleks przydatności gleb pszenny dobry 

(37,1%), żytni dobry (16,9%) i pszenny bardzo dobry (12,6%). Najlepsze gleby z dużą przewagą 

pszennych,  występują  w Gryżowie,  Ścinawie  Nyskiej,  Ścinawie  Małej  i  Węży.  Najgorszymi 

glebami  z  przewagą  gleb  żytnich,  w  tym  dużym  udziałem  gleb  słabych  i  bardzo  słabych, 

odznaczają się: Przychód, Kuźnica Ligocka, Piechocice, Pleśnica. Na obszarach tych występuje 

względnie dużo gleb ciężkich, trudnych w uprawie. 

Zdecydowana większość gleb na terenie gminy Prudnik wytworzona została z utworów 

lessowatych, pozostała ze żwirów, piasków, a szczególnie z glin pochodzenia lodowcowego oraz 

z  utworów  aluwialnych  wyścielających  doliny  rzeczne.  Dominują  żyzne  gleby  pszenno-

buraczane. Bonitacja gleb należy do najlepszych w województwie. Grunty klas I – III stanowią 

83,0% ogółu gruntów rolnych, a I – IV – 97,8% gruntów rolnych:

- I klasa - 0,1%

- II klasa - 7,3%

- III klasa - 75,6%

- IV klasa - 14,8%

- V klasa - 1,8%

- VI klasa - 0,4%

Najbardziej żyzne gleby (II i III klasy), zakwalifikowane do 1-go najlepszego kompleksu 

rolniczej  przydatności,  zalegają  w  miejscowościach:  Prudnik,  Rudziczka,  Szybowice  i  Łąka 

Prudnicka. Gleby brunatne wytworzone z utworów deluwialnych (pyłów, iłów) osadzonych u 

podnóża zboczy w dolinach oraz z glin odsłaniających się na zboczach o większych spadkach, to 

grunty o klasach od III do VI-tej i różnych kompleksach rolniczej przydatności. Na użytkach 

zielonych 56% stanowią gleby brunatne. Mady, zajmujące doliny rzek, zbudowane są z iłów, 

pyłów,  glin  ciężkich  i  średnich,  a  użytkowane  głównie  jako  łąki  i  pastwiska  klasy  II-IV. 

W strukturze  gruntów  miasta  użytki  rolne  stanowią  w  chwili  obecnej  37%  i  ich  udział  

w strukturze gruntów maleje. 

II.2.3. Bogactwa naturalne

Gminy  stanowiące  obszar  ZSROW dysponują  wielkim potencjałem  przyrodniczym 

i krajobrazowym, z tym, że są to dwa dość różne potencjały:  Gmina Korfantów to potężne 

zasoby leśne – Bory Niemodlińskie, Gmina Prudnik natomiast to Góry Opawskie.
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Północna  część  gminy  Korfantów  znajduje  się  w  obrębie  Borów  Niemodlińskich, 

będących  obszarem  krajobrazu  chronionego  ze  strefą  ciszy.  Kompleksy  leśne  położone  w 

okolicach  Rzymkowic,  Borku  i Kuźnicy  Ligockiej  cechuje  różnorodny  krajobraz  i  bogate 

środowisko przyrodnicze. Występuje tu ponad 100 gatunków ptaków. W lasach, które obfitują w 

grzyby i jagody, spotkać można gniazda bociana czarnego (Suchy Ug). Szereg miejsc i obiektów 

znajduje się tu pod ochroną. Najważniejszy z nich to rezerwat „BLOK” położony na obszarze 

6,56 ha między Przechodem a Rzymkowicami (na południe). Utworzony w celu zachowania 

fragmentu naturalnego boru - pozostałości dawnej Puszczy Niemodlińskiej - jest jedynym na 

tym  terenie  rezerwatem  okazałego  drzewostanu  sosnowego  liczącego  180  lat.  Rośnie  tutaj 

rzadko  występująca  na  Śląsku  Opolskim  brzoza  omszona,  a  z  drzew  iglastych  -  modrzew 

europejski. Występują także doskonale zachowane okazy świerka, a w runie leśnym znajduje się 

bogactwo  mchów.  Nieopodal  rezerwatu  mieszczą  się  owiane  legendą  tereny  bagienne  przy 

Weymotkach, które być może wkrótce zostaną także objęte ochroną rezerwatową.

Na  omawianym  obszarze  spotkać  można  wiele  parków  i  pomników  przyrody.  Do 

chronionych obiektów należy np. aleja lip drobnolistnych w Gryżowie. Rosnące tam sędziwe 

drzewa liczą sobie 250 lat, sięgają ponad 20 m. wysokości, a ich pnie mają od 128 do 345 cm 

obwodu. W Korfantowie i w Kuźnicy Ligockiej zachowały się kilkusetletnie dęby szypułkowe; 

trzy z nich położone są w obrębie Korfantowa, jeden dąb na obszarze Kuźnicy Ligockiej oraz 

jeden w okolicy Przydroża Wielkiego. Wiek trzech z nich szacuje się na 300-350 lat, natomiast 

dwóch pozostałych na 400-450 lat.

Lasy w gminie Korfantów zajmują powierzchnię 4110 ha, co stanowi 23% gruntów gminy, 

która  ze  względu  na  lesistość  zajmuje  28  miejsce  wśród  gmin  województwa  opolskiego. 

Zbiorowiska leśne uległy silnemu przekształceniu, ponieważ naturalne drzewostany wycięto, a 

na ich miejsce od początku XIX w. wprowadzono sosnę, rzadziej świerk i modrzew, a spośród 

gatunków  nierodzimych:  sosnę  wejmutkę,  daglezję  i  dęba  czerwonego.  Pod  względem 

administracyjnym  lasy  gminy  wchodzą  w  skład  trzech  nadleśnictw:  Prószków,  Prudnik, 

Tułowice.

Charakterystyczną cechą, wiążącą się z położeniem gminy, jest łączenie się ekosystemów 

wodnych,  łąkowych  i  leśnych  oraz  zadrzewień  o  charakterze  łęgowym.  Istnienie  tych 

ekosystemów  stwarza  możliwość  migracji  gatunków  typowych  dla  siedlisk  z  terenów 

południowej części województwa.

Na  obszarze  Gminy  Korfantów  występuje  naturalnie  wiele  gatunków  flory  i  fauny. 

Większa część z nich jest ściśle, bądź częściowo chroniona. Występują tutaj również gatunki 

rzadkie w skali województwa i regionu Górnego Śląska, a są to: gruszyczka średnia, gruszyczka 

okrągłolistna, borówka bagienna, turzyca nitkowata, rzęśl hakowata. Obok występującej flory 

można  znaleźć  również  bogatą  gatunkowo  faunę  chronioną.  Zaczynając  systematyką 
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kręgowców, można wymienić tutaj: ryby, płazy, gady oraz najliczniejsze gatunkowo w Gminie 

Korfantów ptaki  i  ssaki.  Znajdują  się  tu  również  cenne  obszary  florystyczne  np.  kompleks 

torfowiskowo-leśny w okolicach Kuźnicy Ligockiej, łąka śródleśna w obrębie Puszyny, staw w 

okolicach Kozłówki oraz drzewostan projektowanego rezerwatu przyrody "Nagłów" położonego 

w obrębie Rzymkowic.

Na terenie gminy Prudnik obszarem szczególnie zasługującym na uwagę ze względu na 

swoje walory przyrodnicze jest Dolina Złotego Potoku. Nad Złotym Potokiem i jego dopływami 

występują pojedyncze egzemplarze roślin chronionych, takich jak: wawrzynek wilczełyko, lilia 

złotogłów, kopytnik pospolity, pióropusznik strusi, podkolan biały, storczyk plamisty. 

Obszar gminy jest bardzo atrakcyjny dla wielu gromad zwierząt, których różnorodność 

jest unikalna w skali regionu. W dolinach rzecznych obserwuje się ptaki: pluszcza, zimorodka, 

pliszki, czaplę siwą, siweczkę rzeczną oraz płazy i gady: salamandrę plamistą, traszki, kumaki, 

ropuchy,  zaskrońca,  padalca  oraz  jaszczurki  zwinkę  i  żyworodną.  Rozlewiska  rzeczne  są 

miejscem  żerowania  bociana  białego  i  czarnego.  W  wodach  (głównie  dopływów  Złotego 

Potoku) żyje  kiełb,  strzelba potokowa, głowacz pręgopłetwy, piekielnica,  słonecznica,  pstrąg 

potokowy  i  tęczowy.  W 1998  roku  Nadleśnictwo  Prudnik  przeprowadziło  nad  potokiem  w 

okolicach Moszczanki  udaną reintrodukcję  bobra.  Wśród ssaków występują tu  także:  jelenie 

szlachetne, sarny polne i leśne, daniele, dziki, lisy, zające, kuny leśne i domowe, łasice, popielice 

i borsuki.

Do najciekawszych zjawisk należy występowanie 9 gatunków nietoperzy będących w 

Polsce  pod  ścisłą  ochrona  gatunkową:  podkowiec  mały  Rhinolopus  hipposideros,  borowiec 

wielki  Nyctalus  noctuba,  gacek wielkouch  Plecotus  awritus,  nocek rudy  Myotis  daubentoni, 

nocek Natterera M. nattereri, nocek orzęsiony M.  emarginatus, nocek duży M. myotis, mroczek 

pozłocisty Eptericus nilssoni i mroczek późny E. serotinus.

Obszarem  szczególnie  cennym  ze  względu  na  swoje  walory  przyrodnicze  są  także 

położone w najbliższym sąsiedztwie gminy Prudnik - Góry Opawskie. Na ich terenie w latach 70 

utworzono strefę  chronionego krajobrazu,  a  w 1988 roku powstał  Park Krajobrazowy „Góry 

Opawskie”, obejmujący cały teren gór. Park zajmuje powierzchnię 4625 ha, a jego otulina 5445 

ha.  Na  obszarze  tym  wyróżniono  kilka  leśnych  rezerwatów  przyrody:  Cicha  Kotlina,  Las 

Bukowy. Część obszaru Parku Krajobrazowego - 1250 ha i jego otuliny - 2150 ha znajduje się na 

obszarze gminy Prudnik. Dla parku opracowano, zgodnie z wymogami ustawowymi, tzw. plan 

ochrony parku, zatwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/18/98 z dnia 18 

grudnia 1998r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 34 z dnia 30 

grudnia 1998r.

Lasy na terenie gminy Prudnik wchodzą w skład Nadleśnictwa Prudnik i zajmują łącznie 

1222,66 ha powierzchni,  z czego w gminie -  778,89 ha,  zaś w mieście  Prudnik -  489,0 ha. 
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Wszystkie  rosnące tu  lasy zaliczane są  do grupy I-ej  (ochronne),  przy czym na tym terenie 

dominuje  kategoria  lasów  wypoczynkowych.  Znaczny  udział  drzewostanów  starszych  pod 

względem zajmowanej powierzchni, świadczy o dobrym stanie zdrowotnym występujących tu 

zbiorowisk leśnych.

Na obszarze gminy Prudnik znajdują się cztery parki z cennym drzewostanem, z tym, że trzy są 

na terenie obszarów wiejskich:

1) Park podworski w Łące Prudnickiej

Park  położony  jest  po  lewej  stronie  drogi  prowadzącej  z  Głuchołaz  do  Prudnika  i 

przylega  do  granicy  Parku  Krajobrazowego.  We  wschodniej  części  parku  zachował  się 

drzewostan zwarty, mieszany, w którym dominuje klon zwyczajny (Acer plantanoides). Oprócz 

tego gatunku występuje tu jeszcze około 20 innych, z których najczęściej spotykane to:  lipa 

drobnolistna (Tilia cordata), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), topola biała (Populus alba), 

dąb szypułkowy (Quercus robur), buk zwyczajny (Fagus silvatica) i  inne. Z drzew iglastych 

występują tu  dwa gatunki  –  sosna zwyczajna (Pinus silvestris)  oraz sosna wejmutka (Pinus 

strobus). Wiek drzew w parku nie przekracza 80-90 lat. nie zarejestrowano drzew o charakterze 

pomnikowym. Stare okazałe drzewa są zmurszałe, bądź w większości zniszczone przez wiatr. 

Występują  tu  drzewa  rzadkich  gatunków:  jarząb  szwedzki  (Sorbus  intermedia),  glediczię 

trójlistną (Gleditschia triacanthos) i miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba).

 
2) Park podworski w Wierzbcu

Obiekt usytuowany jest po lewej stronie drogi prowadzącej z Głuchołaz do Prudnika, 

przylega do granicy otuliny Parku Krajobrazowego. Prowadzi doń droga (długości około 120m), 

po bokach której rosną lipy drobnolistne, topole białe i klony zwyczajne. Ich zdrowotność jest 

różna, choć większość to drzewa w dobrym stanie. Niekorzystny objaw to suche konary głównie 

w górnych partiach koron drzew. W zachodniej i południowej części parku znajduje się zwarty 

drzewostan wielogatunkowy. Dominuje: lipa drobnolistna (Tilia cordata), klon zwyczajny (Acer 

plantanoides),  jesion  wyniosły  (Fraxinus  ecelsior)  i  topola  biała  (Populus  alba).  Jedynym 

drzewem iglastym jest tu sosna wejmtka (Pinus strobus), Większość to drzewa zdrowe. Jedyne 

drzewo okazałe to lipa drobnolistna o parametrach: pierśnica 2,9m, wysokość 23m. Jest  ono 

bardzo zniszczone – obumarło 40% korony oraz notuje się duże ubytki w pniu. Zarejestrowano 

występowanie grupy drzew młodych, w wieku około 20 lat.

3) Park podworski w Piorunkowicach

Usytuowany  jest  po  prawej  stronie  rogi  prowadzącej  z  Prudnika  do  Nysy.  Istniejąca 

roślinność zielna i drzewiasta wskazuje, że park ten został założony na siedlisku lasu grądowego, 
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o czym świadczą rosnące tu pomnikowe lipy drobnolistne. Powierzchnia parku w większości 

pokryta jest zwartymi zaroślami lasu. Wśród gęstwiny leśnej występują pojedynczo lub kępowo 

wiekowe lipy. Drzewostan podstawowy parku stanowią drzewa rodzime, uzupełnione domieszką 

gatunków obcych, egzotycznych. Procentowy udział poszczególnych gatunków jest następujący: 

dąb  10%,  klon  jawor  10%,  lipa  60%,  robinia  10%.  Inne  gatunki  występują  w  domieszce 

pojedynczej. Drzewostan gęsto pokryty jest nalotem samosiewu drzew w wieku 15-50 lat oraz 

bujnie  rosnących  krzewów.  Charakterystyczną  cechę  drzewostanu  stanowi  występująca  tu 

masowo lipa,  drzewo rzadko  spotykane  w drzewostanach  leśnych.  Drzewostan  jest  na  ogół 

zdrowy, dobrze zachowany. Obiekt zasługuje na szczególną uwagę i  ochronę ze względu na 

występujący  tu  drzewostan  lipowy  i  bogaty  wiekowy  układ  źródliskowy  położony  po 

południowej stronie stawu.

II.2.4. Zasoby wodne

Pod obszarami gminy Korfantów zalegają 2 zbiorniki wód podziemnych. Oba objęte są 

Obszarem Wysokiej Ochrony wód podziemnych – OWO. 

Obszar  gminy Korfantow w całości  należy do zlewni  Odry.  W zlewni  tej  na terenie 

gminy wyróżnić można podrzędne zlewnie Nysy Kłodzkiej, Osobłogi i Prószkowskiego Potoku. 

Większa część gminy należy do zlewni Nysy Kłodzkiej, która dzieli się tu na zlewni Ścinawy 

Nyskiej i małe zlewni licznych, krótkich prawostronnych dopływów Nysy Kłodzkiej. Zlewnie 

Ścinawy  Niemodlińskiej,  od  tych  niewielkich  dopływów  Nysy  Kłodzkiej  rozdziela 

wododziałowy Wał Niemodlinski, położony południkowo na wschód od doliny Nysy Kłodzkiej. 

Główna  rzeka  gminy  –  Ścinawa  Niemodlińska,  wpływa  na  jej  teren  w okolicach  Lipowej  

i  Gryżowa  i  przecina  teren  gminy  z  południa  na  północ,  zbierając  wody  licznych  małych 

dopływów i rowów melioracyjnych. 

Zlewnia Prószkowskiego Potoku zlokalizowana jest w systemie hydrograficznym gminy 

w północnej jej części i stanowi stosunkowo niewielki fragment na obszarze gminy. Wschodnia 

część gminy stanowi strefę źródliskową części dorzecza Białej. Zachodnia część terenu gminy, 

głównie w okolicy Wodar odwadniana jest przez niewielki dopływ Nysy Kłodzkiej – Młynówkę 

Niwicką. W okolicach Myszkowic bierze swój początek prawy dopływ Młynówki – Dobrzynka. 

Do  wód  powierzchniowych  na  terenie  gminy  należą  także  stawy  i  zbiorniki 

przeciwpożarowe, zlokalizowane w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej. Większe stawy występują 

pomiędzy Wojstrzażem i  Włostową.  Na  wschód  od Przydroża  Małego  znajduje  się  zbiornik 

retencyjny  o  wielkości  około  3  ha.  Dodatkowe  zbiorniki  wodne  znajdują  się  w  starych 

wyrobiskach odkrywkowego wydobycia surowców mineralnych. Charakterystyczną cechą jest 

występowanie na terenie  gminy torfowisk niskich i  terenów trwale podmokłych.  Te wodno-
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błotne tereny znajdują się przeważnie w północnej części gminy na północny-zachód od Kuźnicy 

Ligockiej.

Najważniejszymi ciekami na terenie miasta Prudnik, opływającymi go z trzech stron, są:
• rzeka Prudnik,
• rzeka Złoty Potok

Źródła Złotego Potoku znajdują się pod Pričnym Vrchem (975m n.p.m.) w Czechach, na 

wysokości 800m. W Polsce tworzy on piękny przełom pomiędzy Jarnołtówkiem i Pokrzywną (4 

km). Za zalewem w Pokrzywnej wydostaje się on z gór, płynąc na wschód przez Moszczankę i 

Łąkę  Prudnicką.  Przed  Prudnikiem  wpada  doń  Potok  Szybowiecki  (Wielka  Prądna), 

wypływająca  spod Czapki  i  Olszaka  i  odtąd  jako  rzeka  Prudnik,  okrąża  leżące  na  wzgórzu 

miasto.  Na  obu  brzegach  Złotego  Potoku  powstały  osady  o  charakterze  łańcuchowym. 

Zabudowania Zlatych Hor po stronie czeskiej oraz wsi Jarnołtówek, Pokrzywna, Moszczanka i 

Łąka  Prudnicka  wykazują  charakterystyczną  regularność.  Ich  ułożenie  jest  symetryczne 

względem koryta rzeki.

Złoty  Potok  i  rzeka  Prudnik  zasilane  są  wodą  z  licznych  niewielkich  potoków  oraz 

strumieni  spływających ze wschodnich stoków Gór Opawskich.  Spływają one przeważnie w 

kierunku  północnym  i  północno-wschodnim  do  równoleżnikowo  położonych  dolin 

wymienionych cieków. Większość spływających z  gór  potoków ma charakter  nizinny w ich 

dolnym biegu.

Poniższa  tabela  przedstawia  długość  cieków  wodnych  na  terenie  gmin:  Korfantów  

i  Prudnik,  wytłuszczono  rzekę,  na  której  będzie  budowany  zbiornik  retencyjny  „Ścinawa” 

będący osią projektu zgłoszonego w ramach ZSROW:

Nazwa cieku wodnego
na terenie Gminy 
Prudnik

Długość w km 
w granicach gminy Nazwa cieku wodnego

na terenie Gminy Korfantów
Długość w granicach gminy 
(km)

Prudnik 14,0 Ścinawa Niemodlińska 25,0
Złoty Potok 9,0 Prószkowski Potok 1,5
Potok Orzechówka 10,6 Rzymkowicki Kanał 2,0
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Potok Szybowiecki 7,0 UG 4,5
Potok Moszczaniecki 5,7 Młynówka Bielicka 8,0
Potok Dębowiecki 5,0
Ścinawa Niemodlińska 6,0

Źródło:  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy  Prudnik,  Prudnik  1999,  
s. 18. oraz Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Korfantów, Opole 2004, s. 33.

II.2.5. Uwarunkowania ochrony środowiska

Rzeka Ścinawa Niemodlińska posiada II klasę czystości biorąc pod uwagę jako wskaźnik 

zanieczyszczenia  -  fosforany i  żelazo  ogólne.  Monitoring  lokalny jakości  wód podziemnych 

wskazuje, że przekroczone są normy dla ujęcia głębinowego w zawartości żelaza oraz manganu. 

Według wyników prowadzonego monitoringu wód podziemnych, ich jakość na terenie gminy 

jest  zadowalająca.  Ścieki  oczyszczone  odpowiadają  parametrom  określonym  w  pozwoleniu 

wodnoprawnym.  Zagrożeniem  dla  czystości  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  są 

nieszczelne szamba oraz wywożenie ścieków w miejsca niedozwolone, a także źle prowadzona 

gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych. 

Zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego stanowią składowiska nieuszczelnione 

oraz  takie,  które  nie  posiadają  systemu  zbierania  i  odprowadzania  odcieków  tzw.  „dzikie” 

wysypiska.  Wykazują  one  negatywny  wpływ  na  środowisko  przyrodnicze;  są  elementem 

zaburzającym krajobraz i stanowią zagrożenie dla czystości zasobów wód podziemnych, wód 

powierzchniowych oraz gleb. Degradacji gleb oraz wód na obszarze objętym ZSROW sprzyja 

kumulacja  związków  biogennych,  których  źródłem  jest  intensywna  działalność  rolnicza, 

polegająca na stosowaniu mineralnego i organicznego nawożenia oraz stosowaniu chemicznych 

środków ochrony roślin. 

Zagrożeniem  dla  środowiska  wodnego  jest  również  nieuporządkowana  gospodarka 

wodno-ściekowa  oraz  gospodarka  odpadami.  Polega  ona  na  braku  rozwiniętego  systemu 

sanitacji  na  terenie  gminy,  wyprzedzającą  rozbudowę  systemów  zaopatrzenia  w  wodę  bez 

równoległej realizacji systemów oczyszczania ścieków.

Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związany jest bezpośrednio z emisją 

zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł zlokalizowanych na terenie gmin. Głównym źródłem 

emisji jest spalanie energetyczne, przede wszystkim paliw stałych: węgla, koksu. Największy 

udział w ogólnej liczbie wyemitowanych gazów zajmuje, oprócz dwutlenku węgla – dwutlenek 

siarki.  Zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  na  obszarze  wynikają  z  prowadzonej 

działalności  gospodarczej,  a na terenie  gminy Prudnik również z przenikania zanieczyszczeń 

transgranicznych głównie z Czech oraz ciągle wzrastającego ruchu samochodowego. Dodatkowo 

- eksploatacja złoża szarogłazu „Dębowiec” w Dębowcu, powoduje lokalne zanieczyszczenia 
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powietrza  w  trakcie  procesu  technologicznego  oraz  pylenie  wtórne  ze  składowisk 

technologicznych zakładu. 

Innym źródłem zanieczyszczenia środowiska jest hałas; jest to źródło w ostatnich latach 

wzrastające w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją 

gmin.  Odczuwany  jest  przez  mieszkańców jako  jeden  z  najbardziej  uciążliwych  czynników 

wpływających ujemnie na środowisko. Szczególnie dotkliwe są źródła uciążliwości akustycznej 

w  gminie  Prudnik:  ciągi  komunikacji  drogowej  Głuchołazy  –  Jarnołtówek  –  Pokrzywna  – 

Moszczanka – Łąka Prudnicka – Prudnik.

Planowana jest także budowa dwóch zbiorników małej retencji: jeden w okolicy Ścinawy 

Niemodlińskiej (oś projektu), drugi w obrębie Przechodu. Powstaną w ten sposób dwa miejsca 

będące ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

W gminach zaznacza się  już wyraźnie zainteresowanie problematyką ochrony walorów 

przyrody.  Prowadzi  się  przeróżne  działania  zmierzające  w  kierunku  ochrony  środowiska, 

począwszy od zadań pośrednich tj. edukacji ekologicznej, która zwiększa znacznie świadomość 

społeczeństwa, a kończąc na konkretnych bezpośrednich działaniach.

II.2.6. Uwarunkowania kulturowe

Ludność  zamieszkująca  obszar  objęty  ZSROW  nie  jest  jednolita  pod  względem 

etnicznym i kulturowym. Jest  to skutek zawiłych losów powojennej  Polski – obie gminy są 

zamieszkiwane  przez  ludność  autochtoniczną  i przyjezdnych  ze  wschodu.  Ten  konglomerat 

tradycji, zwyczajów, sposobów życia, gospodarki rolnej, języka, kulinariów stworzył niezwykle 

barwny tygiel, który nie tylko tworzy specyficzny produkt turystyczny, ale również pokazuje, jak 

otwarta,  tolerancyjna  i  rozumiejąca  jest  społeczność  tego  regionu.  Mimo wielu podobieństw 

współczesnych, koleje losów obu gmin nieco różniły się w szczegółach.

Do 1945 roku Ziemię Korfantowską zamieszkiwała głównie ludność niemiecka i śląska. 

Na przestrzeni wieków niektóre wioski zamieszkiwali tylko Polacy. W czerwcu 1946 większość 

mieszkańców tego terenu wysiedlono do Niemiec, część z nich wcześniej została wywieziona 

do radzieckich  obozów  na  terenie  ZSRR.  Tereny  te  w  większości  zostały  zasiedlone  przez 

ludność polską pochodząca przeważnie z kresów wschodnich. We wschodniej części przeważają 

autochtoni.  W pozostałych  zaś  miejscowościach  dominuje  ludność  napływowa  pochodząca  

z kresów wschodnich i w mniejszym stopniu z terenów górskich i centralnej Polski. 

 Ludność trudniła się tu głównie rolnictwem. W okresie międzywojennym w Korfantowie 

działały  152  firmy,  głównie  warsztaty  rzemieślnicze,  a  także  rozmaite  fabryki  i  zakłady 

produkcyjne.  Istniały tu dwie fabryki  obuwia,  cegielnia parowa,  miejski  młyn,  do 1935 r.  – 

browar, fabryka maszyn rolniczych, tartak parowy, mleczarnia, a także wytwórnia firanek oparta 

na pracy chałupniczej, gorzelnia, wytwórnia wód mineralnych oraz zakład produkujący siatkę 
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ogrodzeniową  i  wyroby  metalowe.  Działania  wojenne  sprawiły,  że  miasteczku  i  w  wielu 

okolicznych  wioskach  nastąpiły  duże  zniszczenia,  ucierpiały  przy  tym także  zakłady  pracy. 

Całkowicie zniszczony został młyn miejski oraz cegielnia i tartak. Zachowały się budynki obu 

fabryk obuwia. 

Istnienie  na  terenie  gminy  styku  kulturowego  pomiędzy  ludnością  napływową,  

a  autochtoniczną  obliguje  do  uszanowania  istniejących  reliktów  kultury  tj.  –  pomników 

poświęconych  ludności  miejscowej  poległej  na frontach  wojen  światowych,  pomników,  płyt 

nagrobnych,  kaplic  i  krzyży  przydrożnych  często  związanych  z rozwiniętym na  tym terenie 

kultem św. Jana Nepomucena.

Podstawowymi  elementami  zachowanego  dziedzictwa  kulturowego  są  zabytkowe 

obiekty,  układy  przestrzenne  i  krajobrazowe  (pałace,  zespoły  pałacowo-parkowe)  oraz 

charakterystyczne dla Śląska układy ulicowe z dość dobrze zachowanymi zagrodami (frontowe 

budynki  szczytowe,  budynki  „wycugowe”,  okazałe  bramy,  budynki  bramne,  spichlerze).  

Ze względu na znaczne wartości historyczne i kulturowe, ochronie konserwatorskiej podlegają 

zespoły urbanistyczne, obiekty architektury i budownictwa, parki, cmentarze, zabytki ruchome 

oraz stanowiska archeologiczne znajdujące się na terenie gminy. Na obszarze gminy Korfantów 

wyznacza  się  strefy  ochronne  dla  obszaru  staromiejskiego  Korfantowa  i  Ścinawy  Małej, 

zespołów pałacowo-parkowych w Korfantowie i Przydrożu Małym. Wartością przestrzennego 

układu tych wsi jest jednolity, harmonijny charakter zabudowy. Układ zagospodarowania wsi 

wynikał z wieloprofilowej produkcji rolniczej oraz tradycji związanej z charakterem obronnym 

(układ  dośrodkowy).  Dzisiejszy  ich  obraz  jest  wynikiem  nakładania  się  form  powstałych  

w przeszłości i późniejszych nawarstwień.

Przedmioty ochrony środowiska kulturowego:

 cechy rozplanowania – kompozycja układu przestrzennego o wartościach historycznych 

i urbanistycznych, 

 struktura zagospodarowania przestrzennego i jego elementów takich jak:

- dominanty architektoniczne,

- cieki i zbiorniki wodne,

- zespoły pałacowo – parkowe (w Łące Prudnickiej, Wierzbcu, Piorunkowicach – gmina 

Prudnik),
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- cmentarze,

- grupy starodrzewu towarzyszące zespołom architektonicznym,

 zabytkowe budynki i inne budowle noszące cechy stylowej kompozycji architektonicznej,

 zabudowania o cechach tradycyjnych, regionalnych, widocznych w formie zabudowy, 

zastosowań materiałowych, rozwiązań technicznych itp.,

 budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych lub 

posiadających interesujące cechy konstrukcyjne kwalifikujące je do zabytków,

 elementy małej architektury: pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne akcentujące 

układ przestrzenny lub związane z historią i miejscowymi tradycjami,

 inne elementy zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego, jak ogrodzenia, bramy, furty 

lub charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodarczych itp.,

 stanowiska archeologiczne, które są świadectwem pierwszego osadnictwa na tych terenach, 

występują w mieście Prudniku oraz wsiach: Niemysłowice, Piorunkowice oraz Rudziczka 

(gm. Prudnik).

Do  najbardziej  cenionych  budynków  o  dużych  walorach  zabytkowych  i  estetycznych 

należą:

• Kościół  parafialny p.w.  św.  Trójcy w Korfantowie  – wybudowany w latach 1908-1909  

w stylu neogotyckim, w miejscu poprzedniego, z którego pochodzi barokowa wieża z 1751 r.

• Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Przechodzie – późnobarokowy wybudowany 

w 1778 r. ; wewnątrz zachował się ołtarz główny i dwa ołtarze boczne z 1780 r., a także 

ambona i organy z tego samego okresu. 

• Zespół  pałacowy  w  Korfantowie  –  wybudowany  w  1616  r.,  w  późniejszym  okresie 

wielokrotnie  przebudowywany.  W  skład  zespołu  wchodzi  późnorenesansowy  pałac  

(z neogotyckimi przekształceniami z okresu XIX-wiecznej przebudowy), budynek bramny, 

ogrodowy, oficyna i rozległy park krajobrazowy. Obecnie mieści się tu Opolskie Centrum 

Rehabilitacji.

• Pałac barokowy w Przydrożu Małym – z XVII w., wielokrotnie przebudowywany . W XVIII 

w.  należał  do  rodziny  von  Stahremberg;  6  X  1741  r.  doszło  tutaj  do  spotkania  króla 

pruskiego  Fryderyka  II  z  austriackim  marszałkiem  Wilhelmem  Neippergiem  w  celu 

uzgodnienia  warunków  rozejmu  wojny  prusko-austriackiej  o  Śląsk;  zawarta  wówczas 

konwencja zdecydowała o losach całego Śląska i podziale księstwa nyskiego. 

• Kościół  parafialny  p.w.  św.  św.  Piotra  i  Pawła  w  Ścinawie  Nyskiej  –  obiekt  w  stylu 

barokowym, obecny kształt zyskał w drugiej połowie XVIII w..
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• Kościół  parafialny  p.w.  Nawiedzenia  NMP  w  Ścinawie  Małej  –  z  XIV  lub  XV  w. 

przebudowany w 1744 i w 1796. W kościele barokowym zachowały się elementy gotyckich 

murów w nawie. Znajduje się tu cudowna figura Matki Boskiej z XVI w., a także rokokowa 

ambona. 

• Zabytkowa kamienica przy ul. Prudnickiej w Korfantowie.

• Zabudowa rynku w Korfantowie z przełomu XIX i XX wieku.

• Remiza strażacka w Korfantowie z 1910 r.

• Spichlerz przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie.

• Średniowieczny krzyż pokutny przy ul Prudnickiej w Korfantowie.

• Figura św. Jana Nepomucena.

• Zamek XV w., przebudowany w XVI w.  w Łące Prudnickiej.

• Kościół pw. św. Anny – gotycki 1568 , odnawiany w XIX w.  i po II wojnie św. 

w Niemysłowicach.

• Pałac z przełomu XVII i XVIII w., przebudowany w 1820, odnowiony w 1920 – 

Piorunowice.

• Kościół pw. Św. Trójcy  1801- 1803 – Rudziczka.

• Kościół pw. św. Michała Archanioła XVI w., wielokrotnie przebudowywany – Szybowice.

• Zespół dworski złożony z dworu, stajni i spichlerza w Czyżowicach 1 poł. XIX w. 

• Renesansowy Kościół św. Jerzego 1586 r., przebudowany w r.1859 – Mieszkowice.

• Stodoła i spichlerz (drewniane), koniec XVIII w. lub pocz. XIX w. Mieszkowice.

• Kaplica z 1846 r. w Czyżowicach.

Na uwarunkowania  kulturowe  omawianego terenu składają  się  także  podania  ludowe 

o nadprzyrodzonych zjawiskach i  wydarzeniach.  Przekazywane od lat,  stały  się  powszechnie 

znanymi wśród mieszkańców legendami, świadczącymi o specyfice i tworzące swoisty klimat 

kulturowy obszaru. Wśród tych opowieści znana jest między innymi legenda o powstaniu bagna 

Kwiczalnia,  na  terenie  którego  dawniej  stała  legendarna  karczma  (gmina  Korfantów). 

Biesiadowali  w  niej  bez  umiaru  kupcy,  których  spotkała  za  ich  hulanki  kara  –  karczmę  i 

biesiadników pochłonęło  bagno.  Jak  podaje  legenda minęły  wieki  od  tej  zagłady,  ale  długo 

jeszcze w tym miejscu słyszano ku przestrodze  odgłosy potępionych i  kwiczenie  świń,  stąd 

tereny bagienne tego obszaru nazwano Kwiczalnią. 

Inna  legenda  dotyczy  wzburzonych  wód  stawu  we  wsi  Puszyna  (gmina  Korfantów). 

Ponoć kiedyś był na tym terenie duży młyn i wielkie gospodarstwo, gdzie właściciel wyprawił 

swojej córce wesele. Niewdzięczni ojcu i gościom weselnym narzeczeni zostali ukarani – młyn 

został zniszczony wezbranymi wodami. Znana jest też legenda o Szwedzkiej Górce w Przydrożu 
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Małym (gmina Korfantów) – obecnie sanktuarium maryjne. Górka powstała po pobycie w czasie 

wojny  trzydziestoletniej  wojsk  szwedzkich,  które  sprofanowały  obraz  Matki  Boskiej, 

odnaleziony  po  niespodziewanych  zdarzeniach  właśnie  na  wzniesieniu,  nazwanym  potem 

Szwedzką  Górką.  Jak  podaje  legenda  na  pamiątkę  tych  zdarzeń  okoliczni  mieszkańcy 

wybudowali tu okazałą kapliczkę, w której umieścili cudowny obraz.

Gmina Prudnik należy do tych gmin w województwie opolskim, które charakteryzują się 

bogatym  zasobem  dziedzictwa  kulturowego.  Osadnictwo  na  terenie  gminy  sięga  okresu 

wczesnego średniowiecza. Osady były przeważnie zakładane w dolinach wzdłuż cieków Złotego 

Potoku i Prudnika. 

Wg danych Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w gminie znajdują się 1023 

obiekty  podlegające  ochronie  ze  względu  na  ich  wartość  historyczno-kulturową.  Ochronie 

konserwatorskiej  podlega  91  (7,6%)  ujętych  w  ewidencji  zabytków.  Najliczniej  zabytki 

nieruchome  występują  w  Prudniku  –  949  zabytków oraz  w  Czyżowicach  –  65  zabytków i 

Mieszkowicach – 140 zabytków.

II.2.7.  Uwarunkowania historyczne

Najstarsze  ślady  osadnictwa  na  terenie  Ziemi  Korfantowskiej  pochodzą  z  wczesnego 

średniowiecza  (VI w n.e.)  i  znajdowały  się  pod Korfantowem Ziemia  ta  wchodziła  w skład 

księstwa niemodlińskiego. Do początku XV w. powstało tu wiele miejscowości z centralnym 

ośrodkiem administracyjnym. Początkowo Korfantów (po 1377 r.  miasto, a od 1742 r.  osada 

targowa nie  posiadająca  w pełni  praw miejskich),  położony z dala  od  szlaków handlowych, 

należący pierwotnie do najsłabiej  rozwiniętej  gospodarczo i  silnie zalesionej części dawnego 

księstwa niemodlińskiego, a potem opolskiego, był tylko małym ośrodkiem rolniczym z wąskim 

rynkiem zbytu.  Od XVI w.  rozwój  Korfantowa był  ściśle  związany z  istniejącym tu  dużym 

obszarem, którego właścicielami było kilka niemieckich rodów magnackich. Spełniał on rolę 

integracyjną w stosunku do okolicznych wsi, gdzie powstały należące doń folwarki. Korfantów 

w pierwszych wzmiankach historycznych występuje jako osada o nazwie Hurthland. W 1347 

roku  książę  Bolko  Niemodliński  nazwał  tę  miejscowość  Fredeland,  co oznaczało  „spokojny 

kraj”.  Obecna  nazwa  miasta  nadana  została  po  II  wojnie  światowej  na  cześć  Wojciecha 

Korfantego, działacza śląskiego. Tereny obecnego Korfantowa mają długą historię wywodzącą 

się jeszcze z czasów prehistorycznych i starożytnych, ale udokumentowane dzieje miasteczka 

sięgają 600 lat wstecz. Miejscowość nigdy nie była obwarowana. W średniowieczu przeważała 

tu ludność polska, o czym świadczą polskie nazwiska i uprawiane przeważnie po polsku praktyki 

religijne.  Do  1945  r.  Korfantów  stanowił  administracyjny  ośrodek  rozległego  dominium 

Pucklerów,  był  także  lokalnym  ośrodkiem  polityczno-administracyjnym,  kulturalnym, 

rzemieślniczo-przemysłowym, a także komunikacyjnym. Korfantów kilkakrotnie zmieniał swoją 
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przynależność polityczną i status. Prawa miejskie uzyskał prawdopodobnie w 2 połowie XIV w. 

Po przyłączeniu do Prus stracił je na pewien okres i był osadą targową. Status miasta odzyskał w 

1867 r., ale po II wojnie światowej utracił go ponownie. Gmina w obecnym kształcie istnieje od 

lat 70. XX w. 

W  1990r.  przywrócono  samorządowy  charakter  wspólnoty  gminnej,  a  w  historii 

Korfantowa rozpoczął  się  nowy etap.  W 1993 r.  Korfantów po raz  trzeci  w swojej  historii 

otrzymał status miasta. 

Obszar  Ziemi  Prudnickiej już  we  wczesnym  średniowieczu  był  gęsto  zaludniony. 

Urodzajne tereny w rejonie Prudnika zasiedlało plemię Gołęszyców, których państewko należało 

do państwa wielko-morawskiego. Po jego upadku weszli wkrótce w skład państwa czeskiego, a 

potem polskiego  księcia  Mieszka  I..  Ta  zmienna  państwowość  będzie  towarzyszyć  dziejom 

miasta, położonego w pasie pogranicza śląsko-morawskiego, jeszcze wielokrotnie. 

W XII w. podstawą rozwoju regionu było górnictwo złota i srebra, po którym pozostało 

wiele  miejscowych  nazw  w  okolicy.  Po  wojnach  husyckich  górnictwo  upadło  na  skutek 

wyczerpania się złóż. Trzeba odnotować – bo jest to istotne dla rozowju całego regionu – że 

Prudnik  w  XIII  w.  stanowił  modelowe  miasto  tego  okresu.  Pracowało  w  nim  wielu 

rzemieślników: sukiennicy, bielarze, farbiarze, jedwabnicy, kapelusznicy, garbarze, producenci 

nici  i  płócien lnianych, papiernicy,  szewcy,  tkacze,  garncarze,  murarze,  piekarze.  Znani  byli 

zwłaszcza prudniccy płóciennicy i garbarze. W XVI w. rozwinęło się tkactwo. Miasto leżało na 

przecięciu szlaków handlowych z Wrocławia do Krakowa i z Opola na Morawy, stąd wymianę 

handlową z Prudnikiem prowadziło wielu kupców. 

Do 1337 r.  miasto było pod panowaniem czeskim, następnie piastowskim, po śmierci 

Jana Dobrego w 532 r. przeszło pod władanie austriackie. Miasto ucierpiało w wyniku wojny 

trzydziestoletniej, a w 1624 r. zostało nawiedzone przez epidemię dżumy. W 1742 r. w wyniku 

wojny  prusko-austriackiej  Prudnik  przeszedł  pod  panowanie  pruskie.  W  1779  r.  podczas 

austriackiego  ataku  spłonęła  większa  część  zabudowy  Prudnika.  Wojny  austriacko-pruskie 

zrujnowały  miasto,  które  ożywiło  się  dopiero  w  XIX  w.  za  sprawą  rozbudowy  przemysłu 

włókienniczego. W 1828 r. Prudnik liczył 4000 mieszkańców. W tym okresie powstały pierwsze 

fabryki wełny, lnu i jedwabiu. Wybudowano cegielnię, browar, młyny i fabrykę octu. W 1876 r. 

Prudnik  połączono  koleją  z  Nysą  i Koźlem.  Początek  XX  w.  związany  był  z  rozwojem 

południowej  części  miasta,  gdzie  powstała  zabudowa willowa,  wielorodzinna,  a  także łaźnia 

miejska,  park,  budynek  kasyna  i  koszary.  Miasto  nawiedzały  liczne  powodzie,  najsilniej  w 

dawnych kronikach jest podkreślana powódź z 1903 r. 

W wyniku plebiscytu górnośląskiego w 1921 r. Ziemia Prudnicka straciła przynależność 

do  państwa  polskiego.  Do  1945  r.  Prudnik  znajdował  się  najpierw  w  obrębie  Republiki 
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Weimarskiej, a później III Rzeszy. Po 1945 r. nastąpił okres odbudowy miasta, powstały m.in. 

osiedla, budynki użyteczności publicznej oraz nowe zakłady przemysłowe. 

II.3. Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty ZSROW

II.3.1. Liczba ludności

Obszar  objęty  ZSROW  zamieszkuje  w  sumie  39 900  osób,  z  czego  tereny  miejskie 

zamieszkuje  25  651  osób,  ale  jedynie  miasto  Prudnik  (23 700  osób)  nie  kwalifikuje  się 

do objęcia ZSROW. Miasto Korfantów zamieszkuje 1951 osób. Średnia gęstość zaludnienia na 

terenie objętym ZSROW (wliczając miasta) wynosi 132 osoby na 1 km2.

Zgodnie z danymi z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności gminę 

Korfantów w 2002 roku zamieszkiwało ogółem 9925 osób (4894 mężczyzn i 5031 kobiet), 

dziś ta liczba wynosi 9879 (dane na podstawie liczebności sołectw – patrz niżej: Tabela - 

Sytuacja demograficzna gminy Korfantów). Wśród ogółu ludności ludność miejska stanowi 

1951 osób, ludność wiejska – 7974 osoby.

Najwięcej mieszkańców zameldowanych jest w Korfantowie. Większość, bo ponad 80% ogółu 

mieszkańców, stanowi ludność wiejska. Najliczniej zamieszkałe wioski to: Przechód, Ścinawa 

Mała, Włodary. Gęstość zaludnienia wynosi tu 57 osób na km2.

Gminę Prudnik zamieszkuje (wg spisu powszechnego sporządzonego w dniach 21.05.2002 

–  08.06.2002)  29 975 mieszkańców (w tym  miasto  Prudnik  23  700).  Gęstość  zaludnienia 

wynosi  245,8 osób na 1 km2 i jest przeszło dwukrotnie wyższa od średniej dla województwa 

wynoszącej  113  osób  na  1  km2.  Poziom  urbanizacji  gminy  wynosi  78,8% i  jest  wyższy 

zarówno od średniego poziomu w powiecie wynoszącego 52,8%, jak i poziomu urbanizacji dla 

województwa, który wynosi 52,3%. 

Pod  względem  potencjału  terenowego  gmina  Prudnik  należy  do  grupy  gmin  małych  

w województwie; pod względem potencjału ludnościowego do grupy gmin dużych.

Sieć wiejska pod względem zaludnienia jest silnie zróżnicowana:

- do 50 mieszkańców występują - 3 wsie (przysiółki)

- do 100 mieszkańców występuje - 1 wieś

- od 200 – 300 mieszkańców występują - 3 wsie

- od 400 – 500 mieszkańców występuje - 1 wieś

- od 700 – 1000 mieszkańców występują - 2 wsie

- od 1000 – 1100 mieszkańców występują - 3 wsie

Sytuacja demograficzna gminy Korfantów

Lp. Miejscowość  Liczba 
mieszkańców Urodzenia Małżeństwa Zgony 
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1 Borek 231 1 - 2
2 Gryżów 349 6 1 3
3 Jegielnica 193 5 - 2 
4 Korfantów 1968 19 36 23 
5 Kuropas 163 1 - 3 
6 Kuźnica Ligocka 437 1 - 2 
7 Myszowice 160 - - 1
8 Niesiebędowice 126 1 - -
9 Piechocice 147 - - 5

10 Pleśnica 78 - - 2
11 Przechód 827 6 2 8
12 Przydroże Małe 370 7 1 3
13 Przydroże Wielkie 161 - - 3
14 Puszyna 357 3 - 8
15 Rączka 140 - - 1
16 Rynarcice 197 - - 2
17 Rzymkowice 570 5 3 5
18 Stara Jamka 251 2 - 3
19 Ścinawa Mała 830 3 6 14
20 Ścinawa Nyska 497 3 1 5
21 Węża 436 4 - 5
22 Wielkie Łąki 129 - - 1
23 Włodary 811 10 6 9
24 Włostowa 451 1 - 2 

 Ogółem
w tym miasto 

9879 
1968

78
19

56
36

112
23 

Źródło: www.korfantow.pl

Sytuacja demograficzna gminy Prudnik

Ludność Ludność w 
mieście

Liczba 
sołectw/miejscowości

Saldo migracji na 
1000 ludności

Przyrost naturalny na 
1000 ludności

29 975 23 630 10 -1,5 -1,8

Źródło: GUS

Według prognozy biologicznej w latach 2005-2010 przyrost naturalny będzie kształtował 

się na poziomie przyrostu zerowego. Na podstawie danych demograficznych GUS stwierdza się, 

że liczba ludności w gminie w latach 2007-2015 będzie najprawdopodobniej stała.

      Prognoza demograficzna gminy Korfantów do roku 2015

OBSZAR
PROGNOZA  DEMOGRAFICZNA

2005 2010 2015
Miasto 1968 2030 2040

Gmina ogółem 9879 9990 9981

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Korfantów, Opole 2004, s. 10.
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Ogólna  liczba  mieszkańców  regionu  systematycznie  maleje  od  1998  roku.  Zjawisko 

to spowodowane jest  przede wszystkim - ujemnym przyrostem naturalnym, rosnącą migracją 

mieszkańców do innych miast  lub za granicę. Migracja związana jest  głównie ze zjawiskami 

zachodzącymi  na  lokalnym  rynku  pracy,  a w szczególności  ze  spadkiem  ilości  osób 

zatrudnionych w poszczególnych działach gospodarki.

Do podstawowych zagrożeń rozwoju ludnościowego należą:

- tendencja spadkowa przyrostu naturalnego,

- stały odpływ ludności zarówno z miasta, jak i obszarów wiejskich,

- wysoko zaawansowany proces starzenia ludności,

- znaczna defeminizacja wsi, co zakłóca proces reprodukcji ludności i racjonalizację 

pracy w rolnictwie.

Wskaźnik  ludności  na  terenie  miast  i  wsi  wykazuje  typowe  tendencje  obserwowane 

w województwie opolskim, związane z przemieszczaniem się w początkowym okresie lat 90-

tych  mieszkańców  terenów  wiejskich  do  miast.  Pod  koniec  lat  90-tych  zaznaczyła  się 

(i wykazuje  charakter  trwały)  tendencja  migracji  ludności  z  miasta  na  tereny  wiejskie 

zlokalizowane przede wszystkim w najbliższym sąsiedztwie miasta Prudnik i Nysa. Zakłada się 

dalszy niewielki spadek populacji i zatrzymanie tego procesu na początku 2010 roku. 

Struktura wieku ludności w sensie demograficznym pogarsza się, ze względu na zmiany 

demograficzne spowodowane zmianami społeczno-ekonomicznymi, do których należy spadek 

dzietności  kobiet  oraz  wzrostu  przeciętnej  długości  życia.  Zjawiska  te  współwystępują  

z migracjami zarobkowymi młodych osób poza granice Polski, co ma wpływ na tzw. „starzenie 

się” lokalnego społeczeństwa. 

Przeważającą kategorią wiekową wśród mieszkańców regionu stanowią osoby w wieku 

od 10 do 14 lat oraz od 20 do 24 lat, a także osoby w wieku od 45 do 49 lat. Ludzi starszych jest 

wyraźnie więcej na wsiach niż  w mieście.  Charakterystyczna jest  paru procentowa przewaga 

liczebna kobiet. Biorąc pod uwagę ekonomiczne grupy wiekowe – przeważa ludność w wieku 

produkcyjnym.  Proporcje  poszczególnych ekonomicznych grup  wiekowych są  niezależne  od 

miejsca zamieszkania;  zaledwie nieznacznie więcej  osób w wieku produkcyjnym mieszka w 

mieście.

Sytuacja na rynku pracy
Gmina Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia dla osób aktywnych zawodowo

Korfantów 40,3% 27,8%

Prudnik 54,6% 22,5%

Cały obszar (średnia) 47,45% 25,15%

Aktywność ekonomiczna – Gmina Prudnik
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AKTYWNI ZAWODOWO
Ogółem Pracujący Bezrobotni BIERNI ZAWODOWO

12881 9984 2897 10725
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu, Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych 2002, Opole 2003.

Aktywność ekonomiczna – Gmina Korfantów
AKTYWNI ZAWODOWO

ogółem pracujący bezrobotni BIERNI ZAWODOWO

4086 2950 1136 3230
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu, Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych 2002, Opole 2003, s. 39.

Stosunek zatrudnionych do bezrobotnych na obszarze objętym ZSROW
Aktywni zawodowo

Razem pracujący Bezrobotni
Bierni 
zawodowo

Wskaźnik 
zatrudnienia

Stopa 
bezrobocia

KORFANTÓW
4086 2950 1136 3230 40,3% 27,8%

PRUDNIK
12881 9984 2897 10725 54,6%. 22,5%

RAZEM/ŚREDNIO
12.934 4.033 13.955 47,45% 25,11%

Tendencje  demograficzne  dla  regionu  objętego  ZSROW nie  są  rewelacyjne,  jednak  

w  stosunku  do sąsiednich  ośrodków,  sytuacja  ta  należy  raczej  do  lepszych,  niż  gorszych.  

Dane statystyczne nie do końca jednak opisują sytuację rzeczywistą, trudno bowiem podać w 

miarę dokładną liczbę osób,  które  mimo faktycznego zameldowania  na terenie  Gminy,  tutaj 

właśnie mieszkają. Duża część lokalnych społeczności, w tym ludzie młodzi, pracuje i mieszka 

w Niemczech lub Holandii. 

Ludzie  z  wykształceniem zawodowym i podstawowym stanowią  znaczącą  przewagę  

w regionie, gdy weźmiemy pod uwagę obszary wiejskie. Zaraz za nimi plasują się mieszkańcy 

z  wykształceniem średnim.  Taka  struktura  wykształcenia  nie  tworzy  pożądanego  wizerunku 

regionu,  co  więcej  może  wpłynąć  na  ograniczenie  w wykorzystaniu  określonych  przez 

specjalistów trendów gospodarczych. Najbardziej chodliwym towarem we współczesnej Europie 

jest  intelekt  rozumiany  jako  wiedza  i  doświadczenie,  czyli  umiejętności.  Brak 

wyspecjalizowanych kadr może ograniczyć postęp, a tym samym rozwój regionu.

Statystyki dotyczące rozwoju lokalnego wiążą się nierozerwalnie z demografią i trendami 

panującymi w kraju oraz tymi, które są specyficzne dla regionu. O warunkach życia świadczy 

jakość usług społecznych: oświata, opieka społeczna, zorganizowana aktywność społeczna.

Aktywność  społeczną  obszaru  ocenić  można  bardzo  wysoko.  Wpływ  mają 

na to następujące czynniki:

- gremialne uczestniczenie w programie „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim” – 

udział  w szkoleniach,  nabywanie  doświadczeń  z  zakresu  zarządzania  strategicznego 

i zarządzania projektami
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- inicjowanie oddolnych przedsięwzięć nastawionych na zaspokojenie potrzeb wspólnot 

(wsi, sołectw)

-  umiejętność  poszukiwania  pozabudżetowych  źródeł  finansowania  projektów  i  ich 

rozliczania

- udział w wyborach i referendach

Otwartość na innowacje oraz umożliwienie  współpracy między różnymi sektorami  to 

również efekt nawiązywania współpracy międzynarodowej,  inicjowanej przez władze lokalne 

Gmin Korfantów i Prudnik. Biorąc pod uwagę cały region należy odnotować bardzo szeroki 

wachlarz partnerów zagranicznych, z którymi współpracują w realizacji projektów obie gminy 

(administracja samorządowa, organizacje pozarządowe, formalne i nieformalne grupy społeczne, 

szkoły,  instytucje  kultury).  Poniżej  przedstawiamy  krótkie  charakterystyki  zagranicznych 

partnerów.

Z inicjatywy Burmistrza miasta Friedland w Mecklemburgii Pana Wilfrieda Blocka - 4 

maja 1996 roku odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli 8 miast złączonych historyczną 

nazwą Friedland (przyjazny kraj),  które  położyło "kamień węgielny" dla dobrych stosunków 

sąsiedzkich. 17 sierpnia 1996 r. miasta podpisały deklarację wnoszenia swojego wkładu w dzieło 

budowy  pokojowego  współistnienia  państw  i  narodów  w  postaci  kształtowania  dobrej, 

partnerskiej i przyjacielskiej współpracy naszych Miast i Gmin.

W  efekcie  tej  współpracy,  w  1998  roku  odbyła  się  wymiana  młodzieży  polskiej  

i  niemieckiej.  Najpiękniejszą  inicjatywą  współpracujących  samorządów  jest  organizacja 

corocznych spotkań partnerskich – za każdym razem w innym kraju. 

Miasta  partnerskie  uczestniczą  w  spotkaniach,  których  tematy  dotyczą  ważkich  dla 

rozwoju i powodzenia mieszkańców miast i gmin tematów.

Gmina Korfantów była do tej pory organizatorem: 

- spotkania władz samorządowych w Korfantowie w dniach 16-17 sierpnia 1996 r. 

- Międzynarodowego Sejmiku Ekologicznego w Korfantowie w kwietniu 1997 roku; 

- "Dni Korfantowa", 15-16 sierpnia 1997 roku, w których uczestniczyli przedstawiciele miasta 

Friedland /Meklenburgia-RFN

- VIII Spotkanie Przedstawicieli Władz Samorządowych Miast Friedlandzkich w Korfantowie, 

w dniach 30 maj-2 czerwiec 2003 r. 

- Międzynarodowego Strażackiego Turnieju Piłki Wodnej w 2-5.07.2004 w Przechodzie

- VIII spotkań młodzieży friedlandzkiej w Korfantowie w dniach 9-15 sierpnia 2004 roku. 

- Dni Korfantowa - 13-15.08.2004 r., podczas których tytuł "Honorowego Obywatela" otrzymali:

• Jindřich Wurm ( Burmistrz Frydlant k. Liberca - Czechy) 

• Wolfgang Wurke ( były Burmistrz Friedland / Brandenburgia - Niemcy) 
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-  VIII  Międzynarodowe  Spotkania  Miast  Friedlandzkich  30  maja  -  2  czerwca  2003  roku  

w Korfantowie

MACKLENB-VORPAM (Niemcy), BRANDENBURG (Niemcy), NIEDERSACHSEN 

(Niemcy), FRYDLAND NAD OSTRAVICĄ (Czechy), FRYDLAND (Czechy), 

PRAWIDINSK (Rosja)
– partnerzy Gminy Korfantów. Obszar działania: sport, kultura, wymiana młodzieży, targi 

rzemiosła. Współpraca Miast Friedlandzkich. Wspólna realizacja projektów związanych z 

wymianą doświadczeń w pracy samorządowej, doskonalenia języków obcych dzieci i młodzieży, 

podnoszenie sprawności bojowej drużyn OSP w Międzynarodowym Turnieju Piłki Prądowej.

NORTHEIM (Niemcy)
W dniu  26  marca  1990  r.  władze  Prudnika  podpisały  porozumienie  o  współpracy  z 

niemieckim miastem Northeim (Niedersachsen). Do nawiązania partnerskich stosunków doszło 

dzięki luźnym kontaktom prywatnym, bowiem wielu mieszkańców Northeim i okolic pochodzi z 

Ziemi  Prudnickiej.  Udało  się  nawiązać  współpracę  w zakresie  oświaty,  kultury,  sportu  i 

turystyki.  Zorganizowano  np.  wspólne  wystawy  artystów  plastyków,  wymianę  młodzieży 

szkolnej,  spotkania  środowiskowe  oraz  występy  zespołów  podczas  dni  obu  miast.  Dobrze 

współpracują ze sobą szkoły muzyczne Prudnika i Northeim. Mieszkańcy niemieckiego miasta 

pomogli  finansowo  w  remoncie  zabytkowej  fontanny  na  prudnickim  rynku,  udzielili  także 

pomocy po powodzi w 1997 r. Obecnie trwa wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania 

administracji samorządowej.

KRNOW (Czechy)
Umowa o współpracy partnerskiej z Prudnikiem została podpisana w styczniu 2002 roku. 

Karniów  (Krnow)  położony  na  przejściu  granicznym  Krnov-Pietrowice  jest  znaczącym 

ośrodkiem życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego czeskiego Śląska i liczy około 25 

tysięcy mieszkańców.

BOHUMIN (Czechy)
Umowa partnerska z Prudnikiem została zawarta w 2000 r. Miasto niedaleko granicy z 

Polską,  leży  w części  ostrawskiej  kotliny,  tworzonej  głównie  przez  niwy rzek  Odry  i  Olzy. 

Obecnie miasto liczy około 23.365 mieszkańców. 

SAN GIUSTINO (Włochy)
Współpraca  rozpoczęła  się  podpisaniem  w Prudniku  w  2002  r.  umowy  partnerskiej. 

Miejscowość liczy około 10.447 mieszkańców-położona w regionie Umbria ze stolicą Perugia. 
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San Giustino posiada korzystne położenie turystyczne tj. 70 km od Asyżu, 180 km do Rzymu, 

110 km do Florencji.

NADWIRNA (Ukraina)
Miasto partnerskie na mocy porozumienia z Prudnikiem w 2000 r. Miasto powiatowe 

w województwie Ivano-Frankowskim w Karpatach. Liczy około 23.000 mieszkańców.

II.3.2. Edukacja

Na  obszarze  objętym  ZSROW  na  wyróżnienie  zasługuje  dobrze  rozwinięta  sieć 

przedszkoli i szkół podstawowych. Gmina posiada duże możliwości rozwoju oświaty w związku 

z  dobrze  przygotowaną  kadrą,  wysokim  poziomem  wykształcenia  nauczycieli;  choć 

infrastruktura  oświatowa  wymaga  doposażenia,  gdyż  baza  lokalowa  oświaty  nie  odpowiada 

potrzebom, jest niedostateczna sieć placówek oświatowych i brak samodzielnego budynku dla 

gimnazjum. 

Na obszarze ZSROW działają żłobki:

• Żłobek nr 1 w Prudniku

przedszkola publiczne:
• Przedszkole Publiczne w Korfantowie
• Przedszkole Publiczne w Ścinawie Nyskiej
• Przedszkole Publiczne w Węży
• Przedszkole Publiczne we Włodarach,
• Przedszkole Publiczne nr 1 w Prudniku
• Przedszkole Publiczne nr 3 w Prudniku
• Przedszkole Publiczne nr 4 w Prudniku
• Przedszkole Publiczne nr 6 w Prudniku
• Przedszkole Publiczne nr 7 w Prudniku

szkoły podstawowe:
• Szkoła Podstawowa w Gryżowie
• Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach
• Szkoła Podstawowa we Włodarach
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
• Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Stowarzyszenia  Rozwoju  i  Promocji  Wsi  Łąka 

Prudnicka „Złoty Potok”
Gimnazja:

Zespoły szkół:
• Zespół Szkół w Korfantowie
• Zespół Szkół w Ścinawie Małej
• Zespół Szkół w Przechodzie.
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance im. Wojsk Ochrony Pogranicza
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce

57



• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach

Gimnazja:
• Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
• Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

Szkoły ponadpodstawowe:
• I Liceum Ogólnokształcące – Gimnazjalna 2
• II Liceum Ogólnokształcące – Kościuszki 55
• Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – Podgórna 5

- Technikum Zawodowe trzyletnie
- Technikum Zawodowe pięcioletnie
- Liceum Zawodowe
- Szkoła Zasadnicza

• Zespół Szkół Rolniczych – Kościuszki 76
- Technikum Zawodowe
- Średnia Szkoła Zawodowa
- Szkoła Zasadnicza

• Zespół Szkół Medycznych – Piastowska 17
- Liceum Medyczne
- Szkoła Policealna

Inne placówki oświatowe:
• Zespół Szkół Specjalnych
• Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
• Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
• Państwowa Szkoła Muzyczna

II.3.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Celem  działalności  ośrodków  pomocy  społecznej  działających  na  obszarze  objętym 

ZSROW  jest  pomoc  w  zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych,  zapobieganie 

powstawaniu oraz umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin  

z terenu gmin, które nie są w stanie same sobie dać rady. Ośrodki realizują zadania z zakresu 

pomocy  społecznej  jako  zadania  własne  gminy,  zadania  zlecone  i  powierzone  gminie  na 

podstawie  ustaw  oraz  zadania  przyjęte  do  realizacji  na  podstawie  porozumień.  Działania 

ośrodków  skupiają  się  na  przyznawaniu  i wypłacaniu  świadczeń  z  pomocy  społecznej  oraz 

tworzeniu  warunków  organizacyjnych  sprzyjających  rozwiązywaniu  problemów  pomocy 

społecznej i wreszcie – na pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową pracowników 

socjalnych. Ośrodki, w celu realizacji zadań pomocy społecznej, współpracują z istniejącymi na 

terenie  gminy  instytucjami:  organizacjami  społecznymi,  pozarządowymi,  związkami 

wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.  Potrzeby z zakresu ochrony zdrowia 

są w pełni zaspokojone – przez POZ oraz prywatne gabinety internistyczne i specjalistyczne.

II.3.4. Aktywność sportowa
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Obszar objęty ZSROW jest wyposażony w infrastrukturę sportową i rekreacyjną, która 

stanowi  zaplecze  rozwoju  aktywnego  wypoczynku  na  tym  terenie.  Władze  obu  gmin 

podejmowały w ostatnich latach działania inwestycyjne, które systematycznie poprawiały stan 

obiektów.  Obok tych przedsięwzięć na uwagę zasługuje fakt  porządkowania,  remontowania  

i  podnoszenia standardu obiektów sportowych i  rekreacyjnych przez formalne (LZS, ngo’s)  

i nieformalne grupy społeczne. Działalnością sportową i rekreacyjną w gminie zajmuje się m.in. 

Miejsko  Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji.  Do  jego  zadań  należy  m.in. 

organizowanie imprez sportowych i  rekreacyjnych na terenie  gminy.  Ośrodek współpracuje  

z  Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych.  W Ośrodku działają  trzy sekcje 

sportowe: lekkoatletyczna, tenisa stołowego i klub piłki nożnej. 

W  gminie  wysoką  pozycję  zajmuje  sport  szkolny.  Sekcje  sportowe  istnieją  także  

w placówkach oświatowych. Gmina posiada dobre boiska sportowe oraz nowoczesny atrakcyjnie 

położony stadion sportowy z nowym zapleczem socjalnym. Gmina dysponuje również dwiema 

trasami  rowerowymi.  Pierwsza  biegnie  od Korfantowa,  wzdłuż  rzeki  Ścinawa  do  Kuźnicy 

Ligockiej,  wzdłuż  Bagna  przy  Weymotkach,  przez  Przechód  do Rzymkowic.  Druga  biegnie 

przez kompleks parkowy w Korfantowie do Przydroża Wielkiego, przez sanktuarium maryjne 

Szwedzka Górka, wieś Puszynę do Piechocic i Starej Jamki. 

Tradycją  gminy są organizowane corocznie przez Ochotnicze Straże Pożarne  -  gminne 

zawody sportowo-pożarnicze, oddzielnie dla młodzieży i seniorów. Na terenie gminy odbywają 

się  także  Turnieje  Piłki  Siatkowej  Amatorów.  Z  początkiem  sezonu  2005/2006  ruszyły 

rozgrywki IV ligi siatkarzy w gronie, których znalazł się zespół siatkarzy z Korfantowa – w tym 

sezonie, Korfantów jako benjaminek (debiutant) zajął piąte miejsce. W ramach „Ferii w mieście” 

organizowane  są  cykle  zajęć  sportowo-rekreacyjnych,  wiosną  odbywa  się  Turniej  Gminny 

Szóstek Piłkarskich LZS o Puchar Szwedzkiej Górki z ok. Zielonych Świąt. Podczas corocznej 

imprezy  „Lato  w mieście”  organizowany jest  cykl  imprez  sportowo-rekreacyjnych;  podobne 

cykle odbywają się w ramach obchodzonych w sierpniu „Dni Korfantowa”. Tradycją w gminie 

są także Biegi uliczne z okazji Święta Niepodległości; organizowane od 1987 roku cieszą się 

ogromną popularnością;  w 2000 roku w imprezie tej  uczestniczyło blisko 700 zawodników  

z klubów i szkół Opolszczyzny, a także niektórych województw ościennych.

Tradycyjną  imprezą  sportowa  organizowaną  na  terenie  gminy  jest  coroczny  wyścig 

kolarski  po  Ziemi  korfantowskiej  –  Memoriał  Erwina  Chmiela.  Organizatorem imprezy  jest 

MGOKiS  w  Korfantowie  przy  współudziale  Opolskiego  Związku  Kolarskiego.  Od  1994  r. 

impreza  ma  rangę  ogólnopolską.  Od  roku  2000  odbywa się  Międzynarodowy Turniej  Piłki 

Prądowej „Wasserball” w Przechodzie. Zapoczątkowany jeszcze przed II Wojną Światową, lecz 

po wojnie zapomniany. W 2005 roku powraca już jako impreza cykliczna (zapisana w programie 

imprez Województwa Opolskiego).
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Na terenie obszaru istnieją następujące obiekty sportowo-rekreacyjne:

• Hala Sportowa w Korfantowie

• Stadion Sportowy w Korfantowie

• Kryty basen kąpielowy w Korfantowie przy OCR

• Odkryty Basen kąpielowy w Ścinawie Małej – kompleks sportowo-rekreacyjny,

• Stadion sportowy przy ul. Kolejowej w Prudniku

• Hala sportowa OSiR, ul. Łucznicza 1 w Prudniku

• Tor łuczniczy KS "Obuwnik", ul. Łucznicza 1 w Prudniku

• Kryta pływalnia ul. Parkowa 4 w Prudniku

• Kąpielisko miejskie przy ul. Zwycięstwa w Prudniku, czynne w okresie letnim

• Hala sportowa I LO, ul. Kościuszki w Prudniku.

• Hala sportowa PSP nr 1 i Gimnazjum nr 1, ul. Kościuszki 22 w Prudniku.

Poza  obiektami  wyżej  wymienionymi,  do  obiektów sportowo-rekreacyjnych  na  obszarze 

objętym ZSROW należą  Park  Miejski  z  Ogródkiem Jordanowskim i  kortem tenisowym na 

terenie gminy Prudnik a także hipodrom z krytą ujeżdżalnią koni w pobliskim Chocimiu oraz 

stadion piłkarski KS "FLORA" w byłych koszarach.  Turystyką i  wypoczynkiem zajmuje się 

również działający w Prudniku oddział PTTK. Na terenie Gminy Korfantów zlokalizowany jest 

Miejski  Park  w  Korfantowie  w  obrębie,  którego  znajdują  się  zabytkowe  nagrobki 

niegdysiejszych właścicieli tegoż parku wraz z zamkiem. 

Do ważniejszych stałych imprez sportowych należą: 

• Liga prudnickiej koszykówki NBA,

• Mistrzostwa Dzieci w Karate, 

• Mistrzostwa w Łucznictwie, 

• Rajd Maluchów, 

• Liga Piłki Nożnej. 

Do znanych klubów sportowych należą: 

• KS "Pogoń" Prudnik - rozgrywki koszykówki, 

• MKS "Pogoń" Prudnik - klub z sekcjami piłkarskimi, 

• KS "Obuwnik" - z dyscypliną łucznictwo, 

• LKS "Zarzewie" - z dyscypliną karate, 

• LKJ "Olimp" - z sekcją jeździecką, 

• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Flora".

II.3.5. Aktywność kulturalna
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Do rocznego cyklu imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy Korfantów 

należą:  odbywający  się  w  kwietniu  „Wojewódzki  Dziecięcy  Festiwal  Piosenki”,  konkurs 

recytatorki  Majowe  Spotkania  z  Poezją,  we wrześniu  –  Jarmark  Miejski  oraz  wystawa  prac 

Gminnej  Grupy  Twórczości  Artystycznej  „Korfantowska  Jesień  Artystyczna”;  w  grudniu 

odbywa  się  Konkurs  Recytatorki  gimnazjalistów  „Boże  Narodzenie  w  Poezji”.  Imprezy 

kulturalno-rozrywokowe  mają  miejsce  także  w  ramach  takich  cyklicznych  imprez  jak  „Dni 

Korfantowa” czy „Ferie  w mieście”.  Imprezą kulturalną o randze wojewódzkiej  jest  również 

Festiwal  Zespołów  Tanecznych.  Celem  imprezy  jest  konfrontacja  dorobku  artystycznego 

zespołów  tanecznych,  a  także  wprowadzenie  dzieci  do aktywnego  uczestnictwa  w  życiu 

kulturalnym  środowiska,  promowanie  dziecięcej  twórczości  tanecznej,  popularyzacja 

zespołowych form tanecznych. 

Działalność  kulturalna  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  

w  Korfantowie  polega  na organizacji  imprez  kulturalno-  rozrywkowych,  wystaw 

okolicznościowych i tematycznych, prowadzeniu zajęć w kołach zainteresowań, a także m.in. 

organizacji  gminnych imprez rocznicowych i współpracy z twórcami ludowymi.  Prowadzona 

jest  także  działalność  bibliotek;  które  oprócz  prowadzenia  wypożyczalni  książek,  także 

organizują wystawy okolicznościowe i rocznicowe, zajmują się organizacją konkursów, spotkań 

autorskich oraz lekcji bibliotecznych. 

Do jednostek organizacyjnych gminy Prudnik działających w sferze kultury należą:

•  Prudnicki Ośrodek Kultury

•  Muzeum Ziemi Prudnickiej

•  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Imprezy  o  charakterze  kulturalnym  organizowane  na  terenie  gminy  Prudnik,  w  części 

organizowane przez instytucje miejskie i na terenie miasta, są jednak adresowane również do 

mieszkańców obszarów wiejskich, a przede wszystkim mają te społeczności właśnie promować:

1. Prudnicka Wiosna Kulturalna

2. Prudnicka Jesień Kulturalna

3. Prudnicka Majówka

4. Dni Prudnika

5. Blok konkursów i przeglądów szkolnych

II.3.6. Aktywność społeczna

Organizacje  pozarządowe  budują  społeczeństwo  obywatelskie  na  terenie  objętym 

niniejszą  strategią  –  są  ważną  składową  życia  społecznego.  W  grupie  tej  należy  wyróżnić 

organizacje  o dokładnie sprecyzowanym celu działania,  będące bardzo często wsparciem dla 

działań samorządowych: jednostki OSP i LZS-y. Drugą, liczną grupę stanowią stowarzyszenia 
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odnowy wsi, które, jak pisaliśmy na wstępie są efektem zakrojonego na szeroką skalę programu 

„Odnowa  Wsi  w  Województwie  Opolskim”.  Przygotowane  do  zinstytucjonalizowanego 

działania  organizacje  zajmują  się  nie  tylko  koordynowaniem  programu  w  swoich 

miejscowościach, ale również inicjowaniem nowych projektów i poszukiwaniem zewnętrznych 

źródeł  ich  finansowania.  Trzecia  grupa  organizacji  pozarządowych  to  zróżnicowane  pod 

względem celów statutowych działalności nie nastawione na zysk, najczęściej stowarzyszenia 

rejestrowane. Niżej podajemy stowarzyszenia wchodzące w skład II i III grupy.  Mimo dużej 

różnicy w liczbie organizacji pozarządowych w obu gminach, ze wskazaniem in plus na Gminę 

Prudnik, każdy nawet najmniejszy akces w budowanie społeczeństwa obywatelskiego dowodzi 

zaangażowania  społeczności  lokalnej  i  umożliwia  wspólne  podejmowanie  decyzji, 

przezwyciężanie  apatii  i tradycyjnych  podziałów,  zwalczanie  wykluczenia  i  zapewnianie 

równowagi pomiędzy metodami rozwiązań, możliwościami i potrzebami wszystkich sektorów 

lokalnej społeczności.

Organizacje pozarządowe w Gminie Prudnik:

Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Ścieków

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza

Komitet Obywatelski Ziemi Prudnickiej

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ziemi Prudnickiej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Sudetów Wschodnich

Prudnickie Towarzystwo Kultury

Społeczny Komitet Rozwoju Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi

Prudnicki Klub Brydżowy

Opolski Okręgowy Związek Karate WKF

Opolski Okręgowy Związek Łuczniczy

Ludowy Klub Jeździecki ‘’Olimp’’

Klub Sportowy ‘’Obuwnik’’

Miejski Klub Sportowy ‘’Meble-Pogoń’’

Klub Motocykli Starych i Ciężkich

INDEPENDENT ASSOCIATION

Prudnickie Stowarzyszenie Tenisowe

Ludowy Klub Jeździecki ‘’Dżokej’’

Klub Kolaski Ziemia Prudnicka ‘’Góral’’

Stowarzyszenie Integracji Rodzin Wojskowych Kadry Zawodowej Byłego Garnizonu 

w Prudniku
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Stowarzyszenie Kobiet ‘’Pomocna Dłoń’’

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka ‘’Złoty Potok’’

Stowarzyszenie ‘’AMBASADOR’’

Stowarzyszenie Romów

Stowarzyszenie Odnowy wsi Niemysłowice „Bukowy Las”

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Przedszkola nr 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Gimnazjum Nr 1 „Przyjazna Jedynka”

Organizacje pozarządowe w Gminie Korfantów:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych imienia Ks. Wilhelma Kudelki, 
Towarzystwo Regionalne Ziemi Korfantowskiej

Do najbardziej prężnie działających organizacji na terenie gminy Kofrantów należy:

• Koło Gospodyń Wiejskich

• Ludowe Zespoły Sportowe

• Ochotnicza Straż Pożarna

• Pracownicze Ogrody Działkowe

Na tle średnich danych dla kraju (tabela niżej), gmina Prudnik wychodzi bardzo dobrze, Gmina 

Korfantów – źle. Współpraca w ramach programu Leader+ i wspólna realizacja II Schematu 

pozwoli również na zniwelowanie tych różnic.

Rodzaj jednostki samorządu 
terytorialnego

Średnia liczba organizacji 
pozarządowych

Średnia liczba organizacji na 10 
tysięcy mieszkańców

Gmina wiejska 12,3 14,5
Gmina miejska 41,7 17,6
Powiat 117,3 13,6
Źródło: „Dobre praktyki”, red. Sławomir Mandes

II.3.7. Lokalny rynek pracy

Branże gospodarki, z których wynikają główne funkcje gminy to: rolnictwo, przemysł  

i  usługi.  Korzystne  uwarunkowania  glebowo-przyrodnicze  i  znaczny  potencjał  rolniczy 

przestrzeni  produkcyjnej  sprawia,  że  rolnictwo  stanowi  branżę  gospodarki  o  kluczowym 

znaczeniu  dla  rozwoju  obszaru.  Istotna  jest  również  branża  przemysłowa,  co  wynika  

z  istniejącego potencjału produkcyjnego i  tradycjach związanych z  przemysłem meblowym  

i spożywczym (masarnie, piekarnie). Ze względu na stosunkowo wysoki poziom produkcji rolnej 

i potencjalne możliwości rozwoju rolnictwa, duże możliwości rozwoju ma przemysł spożywczy 

związany z przetwórstwem rolno-spożywczym i przechowalnictwem. 
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Zgodnie z danymi z  Powszechnego Spisu Rolnego  2002 roku, wśród 1365 gospodarstw 

rolnych  na  terenie  miasta  i  gminy  Korfantów -  979  z  nich  prowadzi  działalność  wyłącznie 

rolniczą, 16 prowadzi zaś wyłącznie pozarolnicza, a 120 równocześnie rolniczą i pozarolniczą. 

Gospodarstwa rolne prowadzące działalność pozarolniczą (136 z ogółu gospodarstw rolnych), 

zajmuje  się  głównie  prowadzeniem  jej  w  obrębie  jednej  sekcji  działalności  pozarolniczej  i 

przeważnie  jest  to  przetwórstwo  przemysłowe  (44),  na  drugim  miejscu  –  handel  (15).  250 

gospodarstw nie prowadzi wcale działalności rolniczej i pozarolniczej. 

Przeważająca  ilość  gospodarstw rolnych prowadzi  uprawę zbóż,  nieco  ponad połowa 

zajmuje się uprawą ziemniaków. Pozostałe jako główne ziemiopłody uprawiają buraki cukrowe, 

uprawy pastewne, rzepak i rzepik. Najmniej jest gospodarstw prowadzących uprawę warzyw. 

W  gminie  Korfantów  znajduje  się  1365  gospodarstw  rolnych,  z  czego  1361  to 

gospodarstwa indywidualne. Wśród gospodarstw rolnych przeważają głównie małe do 1 ha i 

stanowią prawie 38% ogółu wszystkich gospodarstw rolnych. Gospodarstw o powierzchni do 5 

ha  jest  zasadniczo najwięcej,  bo aż 70%. Gospodarstwa duże o powierzchni  15 ha i  więcej 

stanowią zaledwie 11% ogółu.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w gminie Korfantów wg siedziby gospodarstwa

Wyszczególnienie

OGÓŁEM GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

liczba

Powierzchnia w ha
ogólna Użytków 

rolnych
lasów i 
gruntów 
leśnych

liczba

Powierzchnia w ha
ogólna użytków 

rolnych
lasów i 
gruntów 
leśnych

Do 1 ha 517 300,85 224,36 3,83 517 300,85 224,36 3,83
1-5 440 1119,13 1004,23 13,89 440 1119,13 1004,23 13,89
5-10 170 1311,49 1247,83 12,96 170 1311,49 1247,83 12,96
10-15 88 1096,38 1057,72 8,56 88 1096,38 1057,72 8,56
15 ha i więcej 150 8334,25 8084,40 92,46 146 5630,82 5495,79 51,52
OGÓŁEM 1365 12162,10 11618,54 131,70 1361 9458,67 9029,93 90,76

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu, Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych 2002, Opole 2003, s. 119.

Z przeprowadzonych analiz przyszłego rynku pracy w gminie wynika, że zatrudnienie w 

sferze  gospodarki  pozarolniczej  winno  objąć  w 2010  roku  około  6,0  tys.  osób,  co  oznacza 

pożądany  wzrost  miejsc  pracy  w  przemyśle  o  ok.  1300  osób,  przy  równoczesnym  bardzo 

wysokim wzroście  miejsc  pracy  w usługach –  o  ok.  2.600.  Zgodnie  z  danymi  z  ostatniego 

Powszechnego Spisu Rolnego 2002 roku, w gminie Prudnik znajduje się 1274 gospodarstwa 

rolne. Na terenie gminy istnieje: Stadnina Koni Prudnik, RSP Rudziczka, RSP Piorunkowice.

Rolnicze  spółdzielnie  produkcyjne  gospodarują  we  wsiach:  Rudziczka,  Piorunkowice  

i Mieszkowice. Na terenie gminy Prudnik nie ma gospodarstw specjalistycznych, z tym, że są 

gospodarstwa,  które  uprawiają  warzywa  gruntowe  (marchew,  buraki)  i  są  dostawcami  dla 

opolskiej firmy Ovita Nutricia.

użytki rolne stanowią 75,8% ogółu gruntów, a lasy 11,6%
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Z danych ze Spisu Powszechnego w roku 2002 wynika, że gospodarstw rolnych o powierzchni 

powyżej 1 ha jest 690, z czego 563 na terenach wiejskich, a gospodarstw do 1 ha – 606, z czego 

na obszarach wiejskich – 455. 

WIEŚ GOSPODARSTWA POW. 1 HA UR DZIAŁKI DO 1 HA WŁĄCZNIE
Piorunkowice 12 14
Mieszkowice 67 26
Rudziczka 85 71
Czyżowice 33 21
Niemysłowice 47 72
Szybowice 142 41
Wierzbiec 12 11
Łąka Prudnicka 53 120
Dębowiec 9 4
Moszczanka 103 75
RAZEM 563 455
Źródło: Urząd Miejski w Prudniku, 2002 r.

Na obszarze objętym ZSROW działają:

• fabryka mebli „WojtPol” – od lat współpracująca z koncernem IKEA 

• firma „Barbud” – produkująca materiały budowlane.

Dużym zakładem pracy jest także 

• Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. 

Wśród prywatnych firm działających na terenie gminy można wymienić także: 

• Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego „KORFANTÓW” Spółka

       z o.o., 

• „NOWOPOL” Sp. z o.o., 

• Zakład Stolarski „SCHODEK” Grzegorz Błaszczuk, 

• Zakład Usługowo-Handlowy Jan Tobiasz.

• Zakłady Przemysłu Bawełnianego FROTEX S.A.   - produkcja tkanin 

bawełnianych , ręczników frotowych, obrusów i ścierek kuchennych ul. Nyska 

10, 48-200 Prudnik, tel.: (077) 436 20 61, faks: 436 35 02

• Fabryka Mebli Prudnik Sp. z o.o.   - produkcja mebli obiciowych
ul. Meblarska 1, 48-200 Prudnik, tel.: (077) 436 20 17, faks: 436 60 02

• Spółdzielnia PIONIER Zakład Pracy Chronionej   - produkcja , między innymi, 
części i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego
ul. Batorego 35, 48-200 Prudnik, tel.: (077) 436 20 05, faks: 436 78 60

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TORKONSTAL Sp. z o.o.   - produkcja 
elementów metalowych, w tym koszy i pojemników na śmieci
ul. Prążyńska 19, 48-200 Prudnik, tel.: (077) 436 20 57, faks: 436 22 61

• Coroplast Sp. z o.o. z udziałem zagranicznym  
46-043 Dylaki, ul. Ozimska 54,
Filia Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Nyska 10
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tel. (0-77) 406 84 36
Produkcja wiązek elektrycznych samochodowych.

• Artech Polska sp. z o.o.   - produkcja kaset i pojemników z tuszem do drukarek
ul. Legionów 6, 48-200 Prudnik, tel.: (077) 436 76 89, faks: 436 66 40 

• Bardusch Polska sp.z o.o.- pralnia przemysłowa, leasing i serwis ubrań roboczych
ul. Prążyńska 38, 48-200 Prudnik, tel.: (077) 436 87 80

• "Ecotainer" sp. z o.o.- produkcja worków typu big-bag
ul. Nyska 10, 48-200 Prudnik.

• P.P.H. Ryszard Jędrzejak,   
ul. Słowicza 6. 48-200 Prudnik www.kebab.biz.pl email: prudnik@kebab.biz.pl 
Producent wędlin, gyrosa i kebaba mrożonego (tradycyjnego i mielonego) z 
najwyższej jakości mięsa pochodzącego z własnego uboju. 

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku   - produkcja mleka, twarogu, 
śmietany, jogurtu, masła, maślanki, kefiru
ul. Prążyńska 1a, 48-200 Prudnik, tel. (077) 436-32-81 fax. (077) 436-32-82

• P.P.H.U. Merkury s.c. Adam i Artur Żurakowscy   - sprzedaż hurtowa i detaliczna 
materiałów budowlanych i artykułow malarskich
ul. Prążyńska 9, 48-200 Prudnik, tel./fax: (077) 436 08 77, 436 09 66

W  Gminie  Korfantów,  w  związku  z  istnieniem  Opolskiego  Centrum  Rehabilitacji  

w Korfantowie, dużą rolę dla rozwoju obszaru stanowią świadczone w Centrum specjalistyczne 

usługi w zakresie zdrowia oraz usługi towarzyszące – związane m.in. z przygotowaniem protez 

narządu  ruchu.  Właściwe  wykorzystanie  istniejącej  bazy  lecznictwa  specjalistycznego  

i związanej z nią usług dodatkowych stanowią duży potencjał rozwoju gospodarczego gminy.

Gmina Prudniku począwszy od roku 1996 jest organizatorem Targów Przedsiębiorczości 

i  Rzemiosła   „Inter-Region”  ,  stanowiących  płaszczyznę  prezentacji  i  wymiany  informacji 

handlowej  a  także  nawiązywania  kontaktów  głównie  przez  podmioty  gospodarcze  z  terenu 

Polski , Czech a także w mniejszej skali z  Niemiec i Ukrainy. Począwszy od pierwszej edycji 

Targów zyskały one opinię unikalnych w skali Polski z uwagi na ich transgraniczny charakter, 

otwarty na wszystkie sfery działalności (produkcja, usługi ,handel , rzemiosło , rolnictwo itp). 

Na targach obecne są w większości firmy lokalne – polskie i czeskie - , na promocji których 

gminie  szczególnie  zależy,  a  także  duże  międzynarodowe  firmy  ,  które  swoją  obecnością 

podkreślają rangę i wagę targów .

Imprezę charakteryzuje wzrost liczby podmiotów biorących udział w targach, wzrost ilości 

liczby odwiedzających. Na przestrzeni lat dzielących pierwszą i ostatnią edycję w/w wskaźniki 

wzrosły  o  ponad  300%,  osiągając  ostatnich  latach  ponad  100  wystawców  i  10.000  osób 

odwiedzających  targi  ,  przy  czym  od  dwóch  lat  liczba  wystawców  z  Republiki  Czeskiej 

kształtuje się na stałym poziomie.  W roku 2006 Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła  „Inter-

Region” zorganizowane zostaną po raz jedenasty.
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II.4. Infrastruktura techniczna

Wieś opolska charakteryzuje się bardzo dobrym wyposażeniem w dobra trwałego użytku. 

Udział  mieszkań na wsi wyposażonych w instalację wodociągową wynosi prawie 96% (przy 

średniej krajowej równej 88%), co plasuje województwo na 3 pozycji w kraju. Odsetek mieszkań 

wyposażonych w łazienkę wynosi 86%, co lokuje region na 1 miejscu (średnia krajowa 74%). 

Podobnie  –  w  zakresie  wyposażenia  w  centralne  ogrzewanie  –  72%  ogółu  mieszkań 

wyposażonych zostało w te instalacje, zaś w kraju średnio wskaźnik ten wyniósł 63%. Nieco 

gorzej przedstawia się zasięg kanalizacji na opolskiej wsi. W roku 2003 było 659,2 km sieci 

kanalizacyjnej, natomiast wodociągowej 5063,4 km. 

II.4.1. Sieć komunikacyjna

Gmina Korfantów:

Przez teren gminy przebiegają ważne drogi mające znaczenie dla powiązania gminy z 

innymi jednostkami gminnymi i ośrodkami administracyjno-kulturalnymi i gospodarczymi 

regionu. Układ drogowy tworzą: droga krajowa, drogi wojewódzkie i drogi powiatowe.

• droga krajowa nr 408 relacji: Kłodzko-Nysa- K-Koźle-Gliwice

• drogi wojewódzkie:

- nr 405 – Niemodlin-Korfantów

- nr 406 – Nysa-JesienicaDolna-Włostowa

- nr 407 – Nysa-Korfantów-Łącznik

Przez obszar gminy przebiegają linie kolejowe niezelektryfikowane relacji: Opole-Nysa.

Gmina Prudnik:

Przez teren Gminy i miasta przechodzą dwie drogi krajowa nr 40 i 41: 

• droga nr 40 relacji: Granica Państwa (Mikulowice) - Głuchołazy - Prudnik - Kędzierzyn 

Koźle - Ujazd - Pyskowice, 

• droga nr 41 relacji: Nysa - Prudnik - Trzebina - Granica Państwa (Bartultovice). 

(W lutym 2002 roku zostało otwarte pełno-towarowe przejście graniczne Trzebina- Bartultowice 

na terenie sąsiedniej Gminy Lubrza, do którego prowadzi, przez teren Gminy Prudnik, droga  

nr  41.  W ramach  tej  inwestycji  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  realizuje 

przebudowę  układu  komunikacyjnego  miasta.  Dla  włączenia  miasta  w  projektowany  układ 

komunikacyjny przebudowano wiadukt

kolejowy na drodze krajowej nr 40 o skrajni pionowej 5,0 m, co w znaczny sposób usprawniło 

ruch wysokich pojazdów na wspomnianej drodze. Zakończyła się budowa północnej obwodnicy 

miasta jako newralgicznej części trasy sudeckiej Śląsk-Kotlina Kłodzka.
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Przez Prudnik przebiega także linia kolejowa relacji Katowice - Legnica.  Stacja PKP 

dysponuje urządzeniami do przeładunku różnego asortymentu towarów.  Ponadto dla ruchu 

towarowego wykorzystywana jest linia Prudnik - Gogolin do stacji w Białej. W ostatnich latach 

systematycznie maleje liczba połączeń lokalnych, a prawie całkowicie zlikwidowane zostały 

bezpośrednie połączenia regionalne.

II.4.2. Zaopatrzenie w energię

Gmina Korfantów:

W mieście  i  gminie  Korfantów potrzeby cieplne pokrywane są w oparciu o kotłownie 

lokalne.  Kotłownie  lokalne  pracują  na  bazie  niskoemisyjnych  źródeł  energii  lub 

wysokosprawnych systemów grzewczych opalanych paliwem stałym. Kotłownie zaopatrujące w 

ciepło zabudowę wielorodzinną Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zabudowę komunalną w części 

miasta i gminy Korfantów zostały zmodernizowane i stosują do celów grzewczych gaz.

Poprzez teren gminy przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia: Prudnik-Nysa ø 200  

o ciśnieniu nominalnym 4,0 Mpa. Długość sieci gazowej w granicach gminy wynosi 17,8 km 

terenu gminy i 4,2 km na terenie miasta. Ilość przyłączy szacowana jest na 15 na terenie gminy 

i  14  na  terenie  miasta.  Rozbudowana sieć  gazowa zabezpiecza  miasto  i  gminę  Korfantów  

w  możliwości  pełnego  wykorzystania  gazu.  Zarówno  stacje  redukcyjne  pierwszego  oraz 

drugiego stopnia posiadają rezerwy przepustowości.

Główny  punkt  zasilania  energetycznego  na  terenie  gminy  to  stacja  GPZ  Ścinawa. 

Włączenie GPZ w układ sieci 110 KV odbywa się jednotorową linią energetyczną wysokiego 

napięcia  110 KV relacji  Hajduki-Zdzieszowice.  Odbiorcy  energii  elektrycznej  zasilani  są  za 

pośrednictwem  stacji  transformatorowych  15/04  KV  powiązanymi  liniami  kablowymi  

i napowietrznymi 15 KV z GPZ Ścinawa i GPZ Bielice.

Gmina Prudnik

Dostawa ciepła dla miasta Prudnik odbywa się z centralnej ciepłowni rejonowej  przy ul. 

Zielonej. Podstawowe źródło ciepła wyposażone jest w trzy jednostki kotłowe typu WR w tym 

dwa WR 10 oraz jeden kocioł WR5 M. W chwili obecnej wydajność kotłowni rejonowej wynosi 

30,76 MW, natomiast sumaryczne obciążenie cieplne kotłowni wynosi Q = 30,72 MW wg stanu 

na  dzień  30.09.2003  r.,  w  tym poszczególne  potrzeby  cieplne  składające  się  na  obciążenie 

cieplne wynoszą:

Q co       =  27,873 MW

Q cwu    =   2,847 MW
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Ponadto ZEC Prudnik Spółka z o.o.  eksploatuje  2 kotłownie lokalne  koksowo – węglowe  

o wydajności łącznej 0,26 MW (po 0,13 MW każda) z czego:

K 615 Kolejowa           Q co  = 0,060  MW

K 616 Wiejska 22         Q co = 0,064  MW

Ocena stanu technicznego podstawowych źródeł ciepła

Ciepłownia rejonowa została wybudowana w roku 1982 i od tego czasu eksploatowana prawie 

bezawaryjnie, co pozwoliło na skierowanie wszystkich sił na rozbudowę sieci wraz z budową 

nowych węzłów cieplnych. Od tego czasu nie przeprowadzono żadnych remontów kapitalnych 

kotłów i podstawowych urządzeń współpracujących, tj. pomp obiegowych, instalacji odpylania, 

wentylatorów wyciągowych i instalacji technologicznej. 

Obce źródła ciepła

ZEC  Prudnik  Spółka  z  o.o.  zakupuje  energię  cieplną  w  postaci  pary  z  ZPB  Frotex,  którą 

dostarcza za pomocą sieci cieplnej o długości 0,54 km do dwóch węzłów cieplnych o łącznym 

zapotrzebowaniu 0,91 MW oraz jednego węzła o zapotrzebowaniu ciepła 0,256 MW, do którego 

para dostarczana jest za pośrednictwem sieci ZPB Frotex. Sieć cieplna parowa o parametrach Tp 

= 170  oC i p = 0,4 MPa charakteryzuje się stosunkowo dużymi stratami ciepła powstającymi 

głównie  z  nierównomierności  odbiorów  i  dostawy  pary  (rozprężanie  i  wykraplanie)  oraz 

przerwami w dostawie pary (szczególnie w okresie letnim).

Energia geotermalna

Badania geologiczne Gór Opawskich i ich przedpola (na terenie którego położone jest Gmina 

Prudnik)  potwierdzone  w  wielu  przypadkach  analizą  zdjęć  satelitarnych  wskazują,  iż  na 

wspomnianym  terenie  występują  wody  geotermalne,  które  w  przyszłości  mogą  zostać 

gospodarczo wykorzystane przez podmioty zainteresowane pozyskaniem tego źródła energii.

II.4.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Korfantów

Gmina dysponuje uregulowanym systemem zaopatrzenia ludności w wodę. Wszystkie 

wsie  są  wyposażone  w  sieć  wodociągową  zaopatrywaną  z  trzech  ujęć:  w  Korfantowie,  

w  Ścinawie  Małej  i w Przydrożu  Małym.  Wydajność  ujęć  pozwala  na  pokrycie  obecnej 

i perspektywicznej  dobowej  wydajności  stacji  uzdatniania  wody.  Pozwolenie  na pobór  wody 

posiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 56,1 km, z czego 7,3 km znajduje się 

w obrębie miasta Korfantów. Wyposażenie poszczególnych wsi w sieć wodociągową sięga już 
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prawie 100%. Zużycie  wody w całej  gminie  wynosi  246,4 tys.  m3 w ciągu roku,  w tym w 

obrębie miasta – 62,8 tys. m3.

Długość  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wynosi  6,3  km. Średnie  zużycie  wody na 1 mieszkańca 

wynosi 24,4 m3 w ciągu miesiąca. 

Długość kanalizacji deszczowej to około 10 km.

W  Korfantowie  istnieje  oczyszczalnia  ścieków  mechaniczno-biologiczna  o  wydajności 

800m3  na dobę, do której podłączona jest zabudowa mieszkaniowa z terenu miasta Korfantów. 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych to 217 sztuk. W skład oczyszczalni wchodzi: przepompownia 

ścieków  z  kratą  koszową,  osadnik  Imhoffa,  złoże  spłukiwalne,  stawy  ściekowe  i  poletka 

osadowe.  Na  wymienionych  urządzeniach  i  obiektach  odbywa  się  oczyszczanie  wstępne 

mechaniczne,  a  następnie  oczyszczanie  bilogiczne.  Oczyszczone  ścieki  odprowadzane  są  do 

rzeki Ścinawy Niemodlińskiej. We wsiach na terenie gminy ścieki odprowadzane są do szamb 

lokalnych i wywożone do oczyszczalni ścieków w Korfantowie. Ilość ścieków odprowadzana w 

ten sposób z terenu gminy wynosi średnio 330m3 na dobę. 

Gmina Prudnik

Funkcję  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  usuwania  i  unieszkodliwiania  ścieków 

sanitarnych na terenie gminy realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka 

Gminy Prudnik z o.o. mający swoją siedzibę w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1.

Zaopatrzenie w wodę

Miasto  i  gmina  Prudnik  zaopatrywane  są  w  wodę  w  oparciu  o  trzy  niezależne  systemy 

wodociągowe:

1.Wodociąg Prudnik, zaopatrujący w wodę Prudnik, Czyżowice i Prężynkę (sprzedaż wody 

do gminy Lubrza) – długość sieci wodociągowej wynosi 56,7 km.

2.Wodociąg Szybowice, zaopatrujący w wodę wsie: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka, 

Niemysłowice, Wierzbiec, Łąka Prudnicka i Moszczanka – długość sieci wodociągowej 

wynosi 65,3 km.

3.Wodociąg Piorunkowice – zasilany w wodę z wodociągu Ścinawa Nyska (zakup wody w 

gminie Korfantów) – długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 3 km.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Prudnik wynosi ok. 124 km.

Odprowadzanie ścieków

W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych jedynie na terenie miasta Prudnik 

zlokalizowany  jest  system kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  którego  nie  posiadają  tereny 

wiejskie. 
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Na terenie Prudnika istnieją dwa niezależne systemy kanalizacyjne:

o miejski system odprowadzania i oczyszczania ścieków

o system  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków  Zakładów  Przemysłu 

Bawełnianego „FROTEX”

Na kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowane są przelewy burzowe z wylotami ścieków do rzeki 

Prudnik.  Ścieki  deszczowe odprowadzane są do rz.  Prudnik,  Złotego Potoku,  Lubrzańskiego 

Potoku i potoku Jasiona.

Oczyszczalnia  w  Prudniku,  uzyskując  wymagane  parametry  oczyszczania  ścieków, 

potwierdzane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, osiąga 

również porównywalne wskaźniki eksploatacyjne z innymi tego typu obiektami w kraju. 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych w Gminie Prudnik
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Oczyszczalnia ścieków ZPB FROTEX

Oczyszczalnia ta obsługuje Zakłady Przemysłu Bawełnianego „FROTEX”. Ścieki oczyszczone 

są odprowadzane do rzeki Prudnik. Nominalna przepustowość oczyszczalni wynosi Qśrd = 7 324 

m3/d.
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II.4.4. Gospodarka odpadami

Gmina Korfantów

Działalności  gospodarczo-przemysłowej  na  terenie  gminy  Korfantów,  a  także  życiu 

mieszkańców towarzyszy powstawanie różnego rodzaju odpadów. W ogólnej masie odpadów w 

sektorze  gospodarczym  największy  udział  mają  odpady  z  produkcji  wyrobów  meblarskich, 

ceramicznych, medycznych, żużle paleniskowe oraz gruz i materiały z rozbiórek. Drugą dużą 

grupę stanowią odpady komunalne, których głównym źródłem powstawania są gospodarstwa 

domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. 

Uchwałą Nr VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 października 2003 r., 

każde gospodarstwo, użytkownik nieruchomości - zobowiązany jest do zaopatrzenia posesji w 

kubeł  na  nieczystości  stałe.  Około  85%  domostw  posiada  kubły,  w  które  zaopatrują  firmy 

świadczące  usługi  komunalne  m.in.:  BIKER,  ALTVATER  SULO,  EKOM  i RETHMANN. 

Firmy te przy podpisywaniu umowy udostępniają kubeł nieodpłatnie. Dodatkowo gospodarstwa, 

które  posiadają  umowę  z  ALTVATER  SULO  otrzymują  nieodpłatnie  worki  do  segregacji 

odpadów i w tym przypadku właściciele gospodarstw nie ponoszą kosztów odbioru i wywozu 

odpadów.  Do  wszystkich  gospodarstw,  które  nie  posiadają  kubłów  zostały  wystosowane 

pisemne upomnienia z podaniem ostatecznego terminu zaopatrzenia posesji w kubeł.

Od  początku  2004  r.  wdrażana  jest  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  

i  Mieszkaniowej  w  Korfantowie  oraz  przez  Urząd  Miasta  i  Gminy  –  selektywna  zbiórka 

odpadów z  terenu  gminy.  Do  specjalnie  przeznaczonych  do  tego  celu  pojemników  osobno 

zbierane są: makulatura, szkło i tworzywa sztuczne. Na terenie gminy prowadzona jest także 

zbiórka baterii alkalicznych. 

Szacunkowa  ilość  odpadów,  która  zostanie  zebrana  w  wyniku  selektywnej  zbiórki  będzie 

wynosiła ok. 57,00 Mg, w tym:

• makulatura – 30,00 Mg

• szkło – 20,00 Mg

• tworzywa sztuczne – 7,00 Mg

Dotychczas odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony był głównie jako recykling 

materiałowy, polegający na przetwarzanie odpadów bez zmiany ich struktury chemicznej.  W 

gminie  do  tej  pory  nie  prowadzono  zorganizowanej  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych 

występujących  w  strumieniu  odpadów  komunalnych.  Gospodarka  odpadami  komunalnymi 

prowadzona  obecnie  w  gminie  Korfantów  nie  uwzględnia  ograniczenia  kierowania  na 

składowisko  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  (odpady  kuchenne,  zielone, 

72



papier i karton nieopakowaniowy oraz opakowania papierowe), odpadów wielkogabarytowych, 

remontowo-budowlanych czy selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych.

Zbieraniem odpadów z czyszczenia wpustów ulicznych oraz ulic i placów zajmuje się 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Ilość odpadów w 2003 roku 

wynosiła 3,75 m3. 

Na terenie gminy w 2003 r. wytworzono ok. 10 Mg odpadów niebezpiecznych, z czego 

większość jest poddawana procesom odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady niebezpieczne z 

sektora gospodarczego stanowią ok. 75% całkowitej ilości odpadów niebezpiecznych. Odpady 

niebezpieczne z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury są obecnie kierowane wraz ze 

strumieniem odpadów komunalnych na składowisko.

Usługi komunalne w zakresie zbiórki i transportu odpadów z terenu gminy Korfantów 

wykonują firmy:

• „BIKER” Elżbieta Olszewska, usługi Transportowe, Wywóz nieczystości stałych   

i płynnych w Lipnie,

• ALTVATER SULO Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach,  

• EKOM  

• RETHMAN  

Gmina Prudnik

Do III kwartału 2001 na terenie gminy Prudnik odpady nie były segregowane i zmieszane 

składowane były na miejskim wysypisku śmieci. Istniejący stan powodował skracanie się jego 

okresu  użytkowania,  co w konsekwencji  mogło  spowodować  konieczność  poniesienia  w 

przyszłości  znacznych  nakładów  finansowych  na  budowę  nowego  składowiska  odpadów 

komunalnych.   Istniejący ,  oddany do użytku w roku 1996 obiekt  zlokalizowany na  terenie 

miasta Prudnik w jego południowej części i z uwagi na zawarte międzygminne porozumienie, 

dotyczące wspólnej  jego eksploatacji  promieniuje  także na tereny sąsiednich gmin :  Lubrza, 

i Biała.

Mając na względzie przedstawione powyżej tempo deponowania odpadów komunalnych 

(bez  wprowadzenia  systemu segregacji  odpadów),  w  wyniku  którego  składowisko  odpadów 

komunalnych  eksploatowane  mogłoby  być  jedynie  przez  najbliższe  3  lata  oraz  konieczność 

dostosowania istniejących rozwiązań do ustawowych zapisów w zakresie ochrony środowiska.

Na  terenie  miasta  i  gminy  Prudnik  w  wyniku  podjętych  zdecydowanych  działań 

edukacyjnych  nastąpiło  znaczne  zwiększenie  ilości  zawartych  umów na  wywóz  i  utylizacje 

odpadów komunalnych  oraz   objęcie  terenów  wsi  zorganizowaną  zbiórką  stałych  odpadów 

komunalnych. W konsekwencji uzyskano  97% wskaźnik ilości zawartych umów na wywóz i 

utylizację odpadów oraz objęto  100% sołectw gminy zorganizowaną zbiórką stałych odpadów a 
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tym samym uzyskano jakże ważny  efekt  pośredni w postaci niemalże całkowitej likwidacji 

„dzikich” wysypisk  na terenie gminy Prudnik.

II.5. Uzasadnienie spójności obszaru

Gminy wchodzące w skład obszaru objętego ZSROW łączy: historia, kultura, struktura 

demograficzna, wspólne inwestycje, w tym budowa zbiornika retencyjnego „Ścinawa”.

Społeczność  lokalną  motywują  do  działania  te  same  cele,  co  zostało  potwierdzone  

w  ankietach  będących  uzupełnieniem  konsultacji  społecznych  (Załącznik  nr  4  –  ankieta 

zbiorcza),  czyli  budowanie  potencjału  gospodarczego  w  oparciu  o  zbiornik  „Ścinawa”,  co 

zagwarantuje mieszkańcom obszaru objętego strategią podniesienie kwalifikacji, rozwój usług 

turystycznych i okołoturystycznych, rozwój i promocję produktu lokalnego (gastronomicznego, 

rzemieślniczego,  turystycznego,  rolnego)  oraz  zwiększenie  możliwości  komunikacyjnych, 

w związku  z wytyczenie  turystycznych  tras  pieszych,  rowerowych  oraz  szlaków  konnych,  

a także przez budowę dróg rowerowych.

Społeczność dysponuje podobnym potencjałem, kwalifikacjami i doświadczeniem i już 

wcześniej  realizowała wspólne bądź uzupełniające się projekty.  Jest  też  charakteryzowana w 

podobny sposób, jako środowisko otwarte, przyjazne, wykorzystujące innowacje w codziennym 

życiu.

Ludność  zamieszkująca  obszar  objęty  ZSROW  nie  jest  jednolita  pod  względem 

etnicznym i kulturowym. Jest  to skutek zawiłych losów powojennej  Polski – obie gminy są 

zamieszkiwane  przez  ludność  autochtoniczną  i przyjezdnych  ze  wschodu.  Ten  konglomerat 

tradycji, zwyczajów, sposobów życia, gospodarki rolnej, języka, kulinariów stworzył niezwykle 

barwny tygiel, który nie tylko tworzy specyficzny produkt turystyczny, ale również pokazuje, jak 

otwarta, tolerancyjna i rozumiejąca jest społeczność tego regionu. 

Spójność  obszaru  to  również  położenie  obu  gmin  obszar  ten  tworzących  

i preferencje oraz ograniczenia z tego wynikające. Obie gminy  leżą w południowej części 

województwa opolskiego. W bezpośredniej bliskości LGD – jej południowej części, na terenie 

sąsiedniej  gminy  Lubrza  -  znajduje  się  pełnotowarowe  przejście  graniczne  Trzebina-

Bartultowice oraz – na terenie  Gminy Głuchołazy – piesze przejście  graniczne na Biskupiej 

Kopie. Rejon ten jest obszarem rolniczym. 

Gmina  Prudnik  i  Gmina  Korfantów  mają  charakter  miejsko-wiejski..  Obie  gminy 

położone  są  w  pobliżu  wielu  ważnych  przejść  granicznych  i  innych  ważnych  arterii 

komunikacyjnych, w niewielkiej odległości od autostrady, w niewielkiej odległości od obszaru 

oddziaływania dużych miast, tj. Opole, Nysa, Katowice, Wrocław,

w sąsiedztwie cennych przyrodniczo obszarów (Bory Niemodlińskie, Góry Opawskie, Jeziora 

Nyskie). Obszar stanowią tereny (w większości wiejskie) położone na dobrych pod względm 
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jakościowym glebach (II i III klasa). Cały obszar stanowi cenny, lecz słabo wykorzystany teren 

potencjalnego rozwoju turystyki i agroturystyki.

Gminy dysponują podobnym potencjałem środowiskowym, kulturowym i historycznym. 

Wszystkie  potwierdzenia  powyższych  założeń  spójności  obszaru  wywodzą  się  z  części 

diagnostycznej, z właściwych rozdziałów lub podrozdziałów.

III. Aktualnie wdrażane inicjatywy/projekty na obszarze ZSROW

Najpoważniejszym,  trwającym  wiele  lat  programem,  które  efekty  zmieniły  obraz 

opolskiej wsi jest realizowany m.in. w gminach Korfantów i Prudnik program „Odnowa Wsi  

w Województwie Opolskim”, który nie tylko jest jednym z największych tego typu w kraju, ale 

przede  wszystkim  jest  ideą,  która  łączy  różne  środowiska,  jednoczy  działania  i  pozwala 

skutecznie  wykorzystywać  środki  zewnętrzne.  Głównym  celem  programu  jest  poprawa 

warunków życia  na  wsi,  co  łączy  się  z wybranymi  tematami  wiodącymi  niniejszej  strategii. 

Lokalna  Grupa  Działania  zdecydowana  była  od  samego  początku  prac  nad  dokumentem 

stworzyć  kontynuację  wcześniejszego  programu.  Odnowa  Wsi  dała  mieszkańcom obszarów 

wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik nie tylko poczucie wspólnoty, ale i wysokie kwalifikacje 

umożliwiające  opracowanie  strategii  oraz  właściwą  realizację  zadań  w ramach  Schematu  II 

Pilotażowego Programu Leader+. 

Projekty, które są realizowane na terenie objętym ZSROW podzieliliśmy na dwie grupy. 

Pierwszą tworzą inicjatywy i projekty, które zostały zrealizowane w latach poprzednich, jednak 

ich rezultaty i oddziaływania są obecne w życiu społeczności obszarów wiejskich teraz. Są to 

takie  efekty  wcześniejszych  działań,  z których  korzyści  płyną  obecnie.  Drugą  grupę  tworzą 

projekty,  realizowane  obecnie  –  są  one  albo  w trakcie  wykonywania  działań  (tj.  otrzymały 

dotacje  zewnętrzną lub są  finansowane z  własnych źródeł),  albo ich  realizacja  jest  bliska  – 

zostały  złożone  wnioski  o  dotacje,  lub  rozpoczęte  przygotowania  do  wdrożenia  projektu 

finansowanego  z funduszy  własnych  (jako  takie  pojmujemy  też  pracę  własną  mieszkańców 

obszarów wiejskich).

Wszystkie projekty miały bądź mają wpływ na generowanie nowych miejsc pracy na 

terenach  wiejskich,  zwłaszcza  tych  poza  rolnictwem.  Nawet  projekty  infrastrukturalne  –  

o potężnym zasięgu inwestycyjnym mają wpływ  na tworzenie nowych miejsc pracy, chociażby 

przez  poprawę  warunków  życia  na  wsi,  poczucie  wspólnoty  –  działania  zgodnie  z  jasno 

wytyczonym celem strategicznym. 
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GMINA KORFANTÓW

Lp Rok Nazwa zadania Kwota 
dofinansowania

Źródło dofinansowania

1. 1998 Remont i modernizacja 
przepompowni ścieków w 
Korfantowie.

113.223,44 zł Fundusz  Programu Odbudowa – 
33.583,44 zł;
Fundusz Integracji Europejskiej – 
26.640, 00 zł;
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
53.000,00 zł.

2. 1998 Wykonanie odbudowy rowu 
melioracyjnego C Korfantów – 
Puszyna.

6.000 € Fundusz Programu Odbudowa

3. 1998 Wykonanie naprawy, odmulenia 
rowów melioracyjnych w 
miejscowościach: Przechód, 
Rynarcice, Przydroże Wielkie.

14.480 € Fundusz Programu Odbudowa

4. 2000 Rozbudowa Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Korfantowie.

54.500,00 zł Opolski Urząd Wojewódzki

5. 2000 Rekultywacja dzikich wysypisk 
śmieci w miejscowościach 
Korfantów i Włostowa.

10.000,00 zł Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Nysie.

6. 2001 Budowa wodociągu Wielkie Łąki – 
Niesiebędowice.

100.000,00 zł Dotacja z rezerwy celowej budżetu 
państwa.

7. 2001 Rekultywacja dzikich wysypisk 
śmieci w miejscowościach 
Korfantów, Puszyna i Piechocice.

30.000,00 zł Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Nysie.

8. 2002 Wymiana sieci kanalizacyjnej na 
rury o średnicy 300 mm z PCV w 
Korfantowie przy ul. Wyzwolenia.

30.000,00 zł Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Nysie.

9. 2002 Budowa hali sportowej w 
Korfantowie.

1.910.000,00 zł Ministerstwo Edukacji, Nauki
 i Sportu.

10. 2003 Budowa wodociągu w Przechodzie. 442.565,00 zł SAPARD

11. 2003 Budowa nowych punktów 
świetlnych na drogach 
wojewódzkich.

19.794,00 zł Opolski Urząd Wojewódzki

12. 2003 Spotkanie miast friedlandzkich. 21.118,00 zł PHARE CBC
13. 2003 Młodzi sportowcy ambasadorami 

wspólnej Europy – zawody 
biegowe.

15.771,00 zł PHARE CBC

14. 2004 Utworzenie Gminnego Centrum 
Informacji w Korfantowie. 

59.000,00 zł Ministerstwo Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej. 

15. 2004 Studnia SUW w Korfantowie. 68.700,00 zł Kontrakt Wojewódzki

16. 2004 Budowa wodociągu Ścinawa Nyska 
ul. Jagielnicka.

100.374,00 zł SAPARD

17. 2004 Budowa sieci wodociągowej 
Myszowice.

194.060,00 zł SAPARD

18. 2004 Budowa wodociągu w Kuźnicy 
Ligockiej.

234.548,00 zł SAPARD

19. 2004 Przebudowa drogi w Puszynie. 312.084,00 zł SAPARD
20. 2004 Zakup zestawu komputerowego. 5.000,00 zł Opolski Urząd Wojewódzki
21. 2004 Utworzenie czytelni internetowej 

„IKONKA”.
9.026,00 zł Ministerstwo Nauki i 

Informatyzacji
22. 2004 Remont sali dydaktycznej w szkole 

podstawowej w Przechodzie.
14.346,00 zł Program Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich
23. 2004 Remont okien w szkole 14.136,00 zł Program Aktywizacji Obszarów 
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podstawowej w Ścinawie Małej. Wiejskich

24. 2005 Remont w szkole podstawowej w 
Gryżowie.

18.051,00 zł Program Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich

25. 2005 Rozwój Gminnego Centrum 
Informacji w Korfantowie.

5.000,00 zł Aktywizacja Zawodowa 
Absolwentów ”Pierwsza Praca”, 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy

26. 2005 Wyposażenie hali sportowej w 
Korfantowie.

42.300,00 zł Kontrakt Wojewódzki

27. 2005 Budowa tranzytu Puszyna – 
Przydroże Małe.

188.124,00 zł Agencja Nieruchomości Rolnych

28. 2005 Informacja turystyczna Gminy 
Korfantów – folder promujący 
Gminę Korfantów.

19.229, 00 zł Euroregion Pradziad

29. Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej w Zespole Szkól w 
Ścinawie Małej.

13.958,00 zł

30. Pracownia informatyczna w 
Zespole Szkół w Korfantowie

42.387,00 zł

31. Pracownia informatyczna w 
Zespole Szkół w Przechodzie

42.387,00 zł

32. 2004-
2006

Odnowa wsi , wsie Przechód i 
Włodary

6.488,00 zł

Lp Rok Nazwa zadania Kwota 
dofinansowania

Źródło dofinansowania

1. 2004 Śladami Kultury Lokalnej -Kultura 
Bliska.

6.000,00 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

2. 2004 e-urząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny.

215.625,00 zł – 
całkowity koszt 
zadania – 
dofinansowanie 
do 75% 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego

3. 2005 Lokalne grupy działania szansą 
nowej jakości życia i rozwoju 
korfantowskiej wsi.

62.000,00 zł FAPA

4. 2006 Turniej tenisa stołowego – 
spotkanie młodych sportowców.

12.930,00 zł INTERREG III A

GMINA PRUDNIK

I. W okresie 2003-2005 Gmina Prudnik zrealizowała następujące projekty:

1.  „Przebudowa-modernizacja  drogi  dojazdowej  do  gruntów rolnych  Łąka  Prudnicka-
Szybowice” w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyniosła 553 794,97 zł. 
Projekt dofinansowany został kwotą 512 375,89 zł a zrealizowany został w okresie V 2003-VIII 
2003.
Zakres rzeczowy projektu obejmował : remont 245,5 m2 drogi asfaltowej , 222 m2 chodników 
z kostki betonowej , budowę 7 mb kanałów z rur PCV Ø 200 , wykonanie 11 464,95 m2 drogi 
metodą recyklingu.

2.  „Przebudowa-modernizacja  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  Mieszkowice-
Piorunkowice” w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyniosła 449 233,69 zł. 
Projekt dofinansowany został kwotą  356 000,00  zł a zrealizowany został w okresie XII 2003-
VI 2004.
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Zakres rzeczowy projektu obejmował: wykonanie metodą recyklingu 4025 m2 drogi , wykonanie 
3202,54 m2 drogi z kruszywa łamanego , wykonanie 7227,54 m2 powierzchni utrwalonej emulsją 
asfaltową i grysem kamiennym.

3. Fundusz Małych Grantów Programu PHARE CBC projekty :  „VI Wystawa Twórców 
Ludowych  i  Rzemiosła  Artystycznego  Pogranicza  Polsko  –  Czeskiego,  Prudnik  2003”  oraz 
„Publikacja dwutygodnika „Wiadomości bez granic Polsko-Czeski Kurier Informacyjny””.
Wartość projektów wyniosła 17 400,00 euro a kwota dofinansowania wyniosła 12 930,00 euro.
Projekty zrealizowane zostały w okresie czerwiec 2003 – maj 2005.

4. „Remont i wyposażenie szkoły w Szybowicach” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich. 
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyniosła 146 757,00 zł. 
Projekt dofinansowany został kwotą 61 637,00  zł a zrealizowany został w okresie III 2004 - 
VIII 2004.
Zakres rzeczowy projektu obejmował :  remont 3 pomieszczeń , wymianę 35 okien , wymianę 33 
szt. grzejników, remont 227 m2 podłóg , remont 120 m2 pokrycia dachowego.

5. „Odbudowa jezdni i chodników wraz z odwodnieniem  i odbudową oświetlenia ulicznego 
ul. Gimnazjalnej w Prudniku” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004.
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyniosła 223 158,75 zł. 
Projekt dofinansowany został kwotą 201 321,07 zł a zrealizowany został w okresie IX 2004 - 
XII 2004. 
Zakres rzeczowy projektu obejmował : remont 790,33 m2 nawierzchni jezdni z kostki brukowej , 
remont 664,38 m2 nawierzchni chodników z kostki betonowej , remont 270,25 m2 nawierzchni 
zatoki  parkingowej  ,  remont  istniejących  3  studzienek  kanalizacyjnych  ,  budowę 3  nowych 
studzienek  kanalizacyjnych  ,  wymianę  3  lamp  ulicznych  ,  zmianę  zasilania  lamp  
z napowietrznego na naziemne.

6. „Partnerstwo miast – Jedność w różnorodności - prezentacja dziedzictwa kulturowego i 
przyszłość  współpracy” w  trakcie  „VIII  Wystawy  Twórców  Ludowych  i  Rzemiosła 
Artystycznego  Pogranicza  Polsko  –  Czeskiego,  Prudnik  2005”  w  ramach  Programu  Town 
Twinning Komisji Europejskiej , Działanie B- Seminaria i konferencje. 
Projekt zrealizowany został w m-cu czerwcu 2005.
Wartość projektu wyniosła 18 864, 14 euro a kwota dofinansowania wyniosła 9 432,00 euro.

7. „Unowocześnienie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku” 
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006. 
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyniosła 175 037,23 zł  
(w tym remont boisk sportowych 135 188,66 zł oraz remont ciągów korytarzowych 39 848,57 
zł)  Projekt dofinansowany został kwotą 87 518,61 zł. 
Umowa na remont boisk zawarta została w dniu 22.07.2005 a zakończenie realizacji zadania 
nastąpiło w dniu 15.09.2005 r.
Umowa na remont ciągów korytarzowych zawarta  została  w dniu 02.08.2005 a  zakończenie 
realizacji zadania nastąpiło w dniu 26.08.2005 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmował wykonanie :

• kauczukowo-poliuretanowych nawierzchni  2  boisk  sportowych o  łącznej  powierzchni 
928 m2 ( w tym: boisko do piłki koszykowej – 397 m2 oraz boisko do piłki ręcznej – 531 
m2) oraz

• 400,77  m2 nowych  nawierzchni  ciągów  korytarzowych  (na  3  kondygnacjach)  
z wykładzin obiektowych PCV zgrzewanych na łączeniach.
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8.  „Remont  nawierzchni  boisk  sportowych  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  nr  4  
w Prudniku” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego.
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyniosła 276 549,14 zł . 
Projekt dofinansowany został kwotą 70 000,00 zł
Umowa na remont boisk zawarta została w dniu 19.07.2005 a zakończenie realizacji zadania 
nastąpiło w dniu 15.09.2006 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmował przebudowę 1.582,00 m2 nawierzchni 3 boisk 
sportowych z asfaltowej na nawierzchnie  kauczukowo-poliuretanowe w tym boisko do piłki 
siatkowej (220,00 m2) , boisko do piłki koszykowej (395,00 m2) oraz boisko do piłki ręcznej i 
mininożnej  (967,00 m2).

9.  „Budowa chodnika dla pieszych – ścieżki  turystycznej  przy  drodze  krajowej  nr  40  
w  miejscowości  Łąka  Prudnicka” w  ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006”, Działanie 2.3. „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyniosła 70 351,41 
zł. a projekt dofinansowany został kwotą  46 132,00 zł.
Umowa z wykonawcą zadania zawarta została w dniu 05.10.2005 a zakończenie realizacji 
zadania nastąpiło w dniu 31.10.2005 r.
Projekt  swoim zakresem rzeczowym obejmował  wykonanie  chodnika  –  ścieżki  z  polbruku  
o  łącznej  długości  82,5mb  ,  zjazdu  do  posesji,  odwodnienia  poboczy  jezdni  i  chodnika, 
rozebranie starego i wykonanie nowego przepustu oraz zarurowanie istniejącego rowu. Chodnik 
posiada szerokość 2 metry oraz dodatkowe pasy zieleni pomiędzy : jezdnią a chodnikiem oraz 
chodnikiem a granicą działek prywatnych.
W trakcie inwestycji wyrównano również połączenie wjazdu do Szkoły Podstawowej oraz 
rozebrano  istniejący  murek,  co  zapewnia  ciągłość  komunikacyjna  z  wybudowanym  , 
istniejącym już chodnikiem. 

Łączna  wartość  w/w  zrealizowanych  dziewięciu  projektów  wyniosła  2  041  494,48  zł  
a pozyskana na ich realizację kwota środków zewnętrznych wyniosła 1 425 391,90 zł. 
Prosta  analiza  tych  kwot  wskazuje  iż   średni  współczynnik  dofinansowania   grupy 
projektów już zrealizowanych wyniósł  70% a zaangażowaniu 100 zł  środków własnych 
Gminy Prudnik towarzyszyły dodatkowe 233 zł  pozyskane z  instytucji  ,  które  wybrały 
złożone przez Gminę Prudnik projekty do realizacji i współfinansowania.

II. W trakcie realizacji znajdują się – z kolei - następujące projekty: 

1.  „Stworzenie  podstaw  systemu  ochrony  bioróżnorodności  i  rozwoju  Doliny  Złotego 
Potoku” w ramach Programu PHARE CBC 2003. 
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wynosi 3 354 678,85 euro. 
Projekt dofinansowany zostanie kwotą  2 194 924,45 euro.
Umowa  dotycząca  realizacji  inwestycji  została  zawarta  z  wykonawcą  w  dniu  17.05.2005. 
Termin  realizacji  inwestycji  został  określony  na  16  m-cy  od  daty  wydania  Polecenia 
Rozpoczęcia Robót, które zostało wydane w dniu 13.06.2005 (Zgodnie z procedurami FIDIC 
inżynier kontraktu zobowiązany jest do wystawienia stosownego polecenia w terminie do 30 dni 
od  daty  podpisania  umowy).  Końcowym  terminem  realizacji  zadania  zatem  jest  dzień 
13.10.2006 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje :

c) budowę :
- 21 604,5 mb grawitacyjnych kolektorów sanitarnych , 
- 1 651 mb rurociągów tłocznych ,
- 4 830,5 mb kanalizacji zbiorczej i przykanalików ,
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- 13 szt. przepompowni ścieków (w tym 12 szt. przydomowych w miejscowościach Łąka 
Prudnicka , Moszczanka oraz 1 szt. w mieście Prudnik).

d) odbudowę 35 187 m2 nawierzchni dróg.

2. „Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika - etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, 
Batorego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 
2004-2006 , Działanie 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”, 
Poddziałanie 3.3.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich”.
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wynosi 1 425 720,94 zł. 
Projekt dofinansowany zostanie kwotą 1 211 862,80 zł. 
Umowa z wykonawcą zadania zawarta została w dniu 09.06.2005 a zakończenie realizacji 
zadania określono na dzień 29.09.2006 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje : 

• modernizację 1 718,3 m2 nawierzchni jezdni, 
• modernizację 1 233,78 m2 chodników, 
• modernizację  infrastruktury  towarzyszącej  (sieci  telekomunikacyjnych, 

elektroenergetycznych, wodociągowych,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej, 
ciepłowniczych)

• utworzenie 25 miejsc parkingowych oraz 
• odbudowę oświetlenia ulic: Tkackiej, Sobieskiego i Batorego.

3.  „Modernizacja  z  rozbudową  Centrum  Sportowego  w  Niemysłowicach” w  ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz  rozwój  obszarów  wiejskich  2004-2006”,  Działanie  2.3.  “Odnowa  wsi  i  zachowanie 
dziedzictwa kulturowego”.
Wartość projektu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wynosi  710 054,74 zł. 
Projekt dofinansowany zostanie kwotą  450 000,00 zł.
W dniu 14.09.2005 ogłoszono przetarg nieograniczony na  realizację  zadania.  Otwarcie  ofert 
nastąpiło w dniu 08.10.2005. 
Termin realizacji inwestycji został określony w specyfikacji przetargowej na dzień 20.05.2006 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje :

• przebudowę  z  modernizacją  części  istniejącej  szkolnej  hali  sportowej  na  Centrum 
Sportowe,

• wyburzenie zbędnej zabudowy, oraz łącznika z budynkiem szkoły,
• rozbiórkę  łącznika  do  granicy  działki  i  zabezpieczenie  budynku  łącznika  w  granicy 

działki,
• wykonanie wewnętrznej linii zasilania , zasilania lamp ulicznych do oświetlenia terenu 

przed budynkiem,
• wykonanie przyłącza wodociągowego,
• podłączenie  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  do  istniejącego  sześciokomorowego 

zbiornika na nieczystości ciekłe, 
• wykonanie  utwardzonego  placu  manewrowego  ppoż.,  miejsc  postojowych  dla 

samochodów,  dojść  -  chodników  z  zatokami  na  ławki  z  możliwością  korzystania  
z obiektu przez niepełnosprawnych oraz miejsca na kontenery na odpady stałe.

4.  „E-urząd  dla  mieszkańców  Opolszczyzny” w  ramach  Zintegrowanego  Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 ,  Działanie 1.5  „Infrastruktura 
społeczeństwa  informacyjnego”  wdrażanego  w  imieniu  Urzędu  Marszałkowskiego 
Wojewódzkiego Opolskiego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego  
i Politechnicznego.
W odniesieniu do Gminy Prudnik ostateczna wartość zadania wynosi 577 587,00 a kwota 
dofinansowania wynosi 401 550,00 zł. 

80



Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje :
• rozbudowę sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Prudniku o 40 nowych stanowisk,
• dostawę 90 zestawów komputerowych,
• instalację ogólnodostępnego kiosku internetowego oraz
• dostawę  oprogramowania  umożliwiającego  załatwianie  spraw  przez  obywateli  drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.  

5. „II etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – ulice: Plac Zamkowy, K. 
Jadwigii,  Damrota” w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 
Regionalnego  na  lata  2004-2006  ,  Działanie  3.3.  “Zdegradowane  obszary  miejskie, 
poprzemysłowe i powojskowe”, Poddziałanie 3.3.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich”.
Wartość projektu wynosi 2 615 387,17 zł  a Gmina Prudnik otrzymała dofinansowanie tegoż 
projektu w kwocie  1 457 877,63 zł. (wartość kosztorysowa - przed przetargiem)
Ostateczna  wartość  zadania  oraz  kwota  dofinansowania  ustalona  zostanie  w  wyniku 
przeprowadzenia procedury przetargowej.
Planowany termin realizacji:  do października 2007 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmować będzie :

• modernizację 3 167,19 m2 nawierzchni jezdni, 
• modernizację 2 263,90 m2 chodników, 
• modernizację  infrastruktury  towarzyszącej  (sieci  telekomunikacyjnych, 

elektroenergetycznych, wodociągowych,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej, 
ciepłowniczych)

• utworzenie 23 miejsc parkingowych oraz 
• odbudowę oświetlenia ulic: Plac Zamkowy, K. Jadwigii, Damrota .

6.„Budowa  Wiejskiego  Centrum  Aktywizacji  w  Rudziczce” w  ramach  Zintegrowanego 
Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  na  lata  2004-2006  ,  Działanie  3.1. 
„Obszary wiejskie”.
Wartość projektu wynosi 1 415 031,50 zł  a Gmina Prudnik otrzymała dofinansowanie tegoż 
projektu w kwocie 1 202 776,77 zł. (wartość kosztorysowa - przed przetargiem).
Ostateczna  wartość  zadania  oraz  kwota  dofinansowania  ustalona  zostanie  w  wyniku 
przeprowadzenia procedury przetargowej.
Planowany termin realizacji: do końca września 2007 r.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmować będzie stworzenie w obiekcie (o pow. 383,15m2 

i kubaturze 2671,00 m3) Wiejskiego Centrum Aktywizacji w skład którego wejdzie: 
-sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym i szatnią,
-biblioteka połączona z pracownią komputerową z niezależnym wejściem i węzłem sanitarnym,
-pomieszczenie klubowe dostępne z głównego holu wraz z ogródkiem letnim oraz 
-pokój klubowy dla organizacji lokalnych. 
Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku ( o pow. 1064,00 m2) poprzez budowę:
-boiska sportowego do koszykówki,
-terenu rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci,
-oświetlenia zewnętrznego,
-ogrodzenia oraz
-chodników (o pow. 1153,48 m2).

7.„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na sale rehabilitacji społecznej 
Środowiskowego Domu Samopomocy” w ramach środków PFRON.
Wartość  projektu  wynosi  311  252,05  zł  a  Gmina  Prudnik  otrzymała  dofinansowanie  tegoż 
projektu w kwocie 152 000,00 zł. (wartość kosztorysowa - przed przetargiem).
Ostateczna  wartość  zadania  oraz  kwota  dofinansowania  ustalona  zostanie  w  wyniku 
przeprowadzenia procedury przetargowej.
Planowany termin realizacji:  do października 2006 r.
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Projekt swoim zakresem obejmować będzie :
• remont pokrycia dachowego ŚDS,
• adaptację pomieszczeń strychowych na sale rehabilitacji społecznej.

8.  „Budowa  boiska  sportowego  w  Moszczance” w  ramach  Kontraktu  Wojewódzkiego, 
Działanie 1.2. „Unowocześnienie bazy dydaktycznej placówek edukacyjnych”.
Wartość  projektu  wynosi  199 762,00  zł  a  Gmina  Prudnik  otrzymała  dofinansowanie  tegoż 
projektu w kwocie 99 762,00 zł. (wartość kosztorysowa - przed przetargiem).
Ostateczna  wartość  zadania  oraz  kwota  dofinansowania  ustalona  zostanie  w  wyniku 
przeprowadzenia procedury przetargowej.
Planowany termin realizacji:  do października 2006 r.
Projekt  swoim  zakresem  rzeczowym  będzie  obejmować  budowę  720,00  m2 nawierzchni 
kauczukowo-poliuretanowej boiska do piłki ręcznej(mininożnej).

Łączna  wartość  w/w  realizowanych  ośmiu  projektów  wynosi  20     817     426,52  (przyjmując    
w projektach 5,6,7,8  wartość z fiszek projektowych oraz kurs 1 euro = 4.0429 zł przy projekcie 
nr 1)  a pozyskana na ich realizację kwota środków zewnętrznych wyniesie ok. 13     849     689,26 zł.   
Prosta  analiza  tych  kwot  wskazuje  iż   średni  współczynnik  dofinansowania   grupy 
projektów już zrealizowanych wyniósł  66% a zaangażowaniu 100 zł  środków własnych 
Gminy Prudnik towarzyszyło dodatkowe 198 zł  pozyskane z  instytucji  ,  które  wybrały 
złożone przez Gminę Prudnik projekty do realizacji  i  współfinansowania.  Spodziewane 
obniżki  kwot  projektów  nr  5,6,7,  oraz  8  (w  wyniku  rozstrzygnięcia  ogłoszonych 
przetargów) nie wpłyną w sposób zdecydowany na wysokość w/w współczynników z uwagi 
na  fakt  iż  dominującym czynnikiem jest  projekt  nr  1  tj  „Stworzenie  podstaw systemu 
ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku”.

III. Projekty złożone – po pozytywnej ocenie formalnej oczekujące na ocenę merytoryczną.
 
1.  „Termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie  Prudnik – Etap I” w ramach 
Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Norweskiego 
Mechanizmu  Finansowego  Priorytet  1:  „Ochrona  środowiska,  w  tym środowiska  ludzkiego, 
poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii”. 
Wartość projektu wynosi 1 987 000,00 zł a Gmina Prudnik ubiega się o dofinansowanie tegoż 
projektu w kwocie 1 688 950,00 zł.
Ostateczna  wartość  zadania  oraz  kwota  dofinansowania  ustalona  zostanie  w  wyniku 
przeprowadzenia procedury przetargowej.
Spodziewany  czas  podjęcia  decyzji  przez  Komisję  Europejską  o  wyborze  projektów z  tego 
działania:  październik 2006r.
Planowany termin realizacji:  do grudnia 2007 r.
Projekt  swoim  zakresem  obejmować  będzie  termomodernizację  (tj  docieplenie  ścian  i 
stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania) budynków : Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, Publicznego Gimnazjum nr 2, 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, oraz Zespołu szkolno-przedszkolnego Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Moszczance.

IV. Projekty złożone - oczekujące na ocenę formalną i merytoryczną.

1.„Rozbudowa  i  modernizacja  systemu  gospodarki  wodno-ściekowej  na  terenie  Gminy 
Prudnik” w ramach Funduszu Spójności.
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Wartość projektu wynosi 49 581 000,00 zł a Gmina Prudnik ubiega się o dofinansowanie tegoż 
projektu w kwocie 42 143 850,00 zł.
Ostateczna  wartość  zadania  oraz  kwota  dofinansowania  ustalona  zostanie  w  wyniku 
przeprowadzenia procedury przetargowej.
Spodziewany  czas  podjęcia  decyzji  przez  Komisję  Europejską  o  wyborze  projektów z  tego 
działania:  październik 2006r.
Planowany termin realizacji:  do grudnia 2009 r.
Projekt swoim zakresem obejmować będzie :

• budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw : Niemysłowice, Szybowice, 
Rudziczka, Czyżowice, Mieszkowice, Wierzbiec oraz Prudnika (Lipno)

• budowę wodociągu oraz kanalizację sanitarnej w Dębowcu i Chocimiu oraz 
• modernizację magistrali wodnej Dobroszowice.

2.  „Budowa  boisk  sportowych  w  Łące  Prudnickiej” w  ramach  Sektorowego  Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.3. „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.
W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja techniczna projektu a złożenie projektu 
nastąpi po ogłoszeniu naboru projektów , które planowane jest w roku 2006. 
Opracowywany projekt zakłada uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% kwoty kosztów 
kwalifikowanych.
Projekt  swoim  zakresem  rzeczowym  będzie  obejmować  budowę  260,00  m2 nawierzchni 
kauczukowo-poliuretanowej boiska do piłki koszykowej.

V. Projekty w trakcie przygotowania.

1.  „Rewitalizacja  parku  miejskiego  w  Prudniku”  w  ramach  Mechanizmu  Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
Złożenie projektu nastąpi  po ogłoszeniu naboru projektów ,  które planowane jest  w II 
kwartale roku 2006. 
Opracowywany projekt zakłada uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kwoty kosztów 
kwalifikowanych.
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IV. Analiza SWOT obszaru objętego projektem

Uporządkowanie  informacji  weryfikowanych  podczas  szkoleń,  warsztatów  i  spotkań 

LGD przeprowadzone zostało  zgodnie  z  metodą analizy SWOT1 (oceniano i  wartościowano 

słabe  i  mocne  strony  oraz  szanse  i  zagrożenia).  Ocena  atutów  regionu  oraz  jego  słabości 

dotyczyła dwóch głównych obszarów, z których jeden opisywał zasoby niematerialne (zasoby 

ludzkie, kapitałowe), a drugi zasoby materialne. Analizy były przeprowadzone przez członków 

LGD pod kierunkiem ekspertów.

W  czasie  warsztatów,  podczas  których  opracowywano  analizy  SWOT  wyżej 

wymienionych  obszarów,  wykorzystywano  przygotowane  wcześniej  analizy:  przyrodniczą, 

historyczną i społeczno gospodarczą. LGD założyła, że mimo wstępnego opisywania specyfiki 

każdej z gmin,  analiza zostanie  przeprowadzona dla  obszaru realizacji  projektu,  jako spójnej 

całości.  Dla  ułatwienia  i  utrzymania  logicznej  koncepcji  dokumentu  analizy  SWOT zostały 

opracowane dla części podrozdziałów rozdziału II oraz dla podrozdziałów rozdziału III. Tabele 

różnią się w zasadniczym kształcie przede wszystkim w zakresie „Słabych” i „Mocnych” stron, 

a niewielkim w zakresie: „Szans” i „Zagrożeń”

IV.1. Analiza SWOT infrastruktury technicznej

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY
1. Dobra i dogodna sieć dróg 

- w miarę dobra i gęsta sieć dróg,

- drogi o standardzie wojewódzkim i powiatowym,

- dobre położenie względem miast: Opola, Nysy i 

Prudnika.

1. Zły stan techniczny dróg  

i słaba dbałość (zarośnięte rowy przydrożne, zatkane 

przepusty, uszkodzone nawierzchnie jezdni),

- zły stan techniczny dróg transportu rolnego,

-  niewystarczające  nakłady  finansowe  na 

infrastrukturę drogową,

- brak chodników przydrożnych w sołectwach

Brak obwodnic 

-  uciążliwy  układ  komunikacyjny  w  centrum 

Korfantowa.i Prudnika
2. Gaz jako źródło energii przyjaznej środowisku  

-  duże  możliwości  techniczne  wykorzystania 

ekologicznych  źródeł  energii  (gaz,  odpady  przemysłu 

meblarskiego, biomasa, biopaliwa, słoma),

2. Brak pełnej kanalizacji  sanitarnej (poza miastem 

Korfantów i Prudnik) 

-  niedoinwestowanie  jednostek  osadniczych  

w elementy infrastruktury komunalnej i technicznej:

-  całkowity  brak  kanalizacji  sanitarnej  na  terenach 

wiejskich,

- niski stopień gazyfikacji,

1 Nazwa analizy SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Strengths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, 
Opportunities – szans/możliwości, Threats – zgarożenia. Analizując słąbe i mocne strony traktujemy je jako cechy zależne od 
nas, na które mamy wpływ, natomiast szanse i zagrożenia – to cechy, które mogą wpływać na nas, jednak my na nie żadnego 
wpływu nie mamy.
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3. Wolne tereny i działki pod budownictwo  spore zasoby 

tanich  terenów  (grunty  +  zabudowania)  do 

zagospodarowania  na  cele  usługowe,  produkcyjne, 

mieszkaniowe i turystyczne,

istniejący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w Korfantowie

3. Brak budownictwa komunalnego (socjalnego)  

-  brak  budownictwa  komunalnego  w  Korfantowie 

oraz  w  znacznym  stopniu  wyeksploatowany  stan 

techniczny budynków komunalnych,

- Regres w budownictwie mieszkaniowym

- Zaniedbane mieszkaniowe zasoby komunalne
4. Wodociągi w gminie  

- zwodociągowanie obszaru LGD niemalże w 100%,

- duże zasoby doskonałej wody pitnej.

4. - Słabo rozwinięta gospodarka wodno-ściekowa na 

terenach wiejskich,

- Niedorozwój infrastruktury techniczno-

kanalizacyjnej i gazowej na wsiach

5. Gospodarka odpadami 

- zorganizowana i kontrolowana gospodarka odpadami,

- prowadzona selektywna zbiórka odpadów,

istniejący program ochrony środowiska i plan gospodarki 

odpadami dla gminy Korfantów.

5. - Zaniedbania w ciepłownictwie – lokalne kotłownie 

węglowe

6. Dobrze rozwinięta telekomunikacja 6. Brak systemu monitorowania ochrony środowiska 

IV.2. Położenie administracyjne i uwarunkowania geograficzne

Słabe strony obszaru LGD Mocne strony obszaru LGD
- zły stan dróg, 

- słabe skomunikowane obszaru LGD, a 

zwłaszcza przejścia Trzebina-Bartultowice 

z autostradą A4 (brak bezpośredniego 

połączenia poprzez zjazd na autostradę z 

drogi wojewódzkiej 414

- Stosunkowo znaczne oddalenie, a przez to 

słabe promieniowanie ośrodka 

wojewódzkiego – Opola 

- Linia kolejowa Prudnik – Gogolin 

obsługuje jedynie przewozy towarowe

- słaba baza noclegowa i gastronomiczna,

- brak informacji turystycznej,

- brak infrastruktury ochrony środowiska,

- ucieczka wykształconej młodzieży,

- wysokie bezrobocie,

- starzenie się społeczeństwa,

- słaby przyrost naturalny,

- niewykorzystany potencjał przemysłu 

przetwórczego

- Obecnie – brak promocji całego obszaru 

LGD

- położenie gmin z obszaru LGD na terenie 

dwóch powiatów

- dogodne położenie,

- dobra sieć komunikacyjna,

- Położenie w obszarze 

transgranicznym (bezpośrednia 

bliskość granicy z Republiką 

Czeską)

- Dobrze rozwinięty system 

transportowy (zwłaszcza transport 

drogowy) i połączenie z Górnym 

i Dolnym Śląskiem oraz stolicą 

województwa 

- Jedno z trzech największych 

pełnotowarowych przejść 

granicznych na granicy polsko-

czeskiej (na terenie sąsiedniej 

gminy Lubrza)

- Częściowe położenie na

obszarze o największej 

atrakcyjności turystycznej

województwa – Góry Opawskie

- Przynależność gmin

wchodzących w skład LGD do

Euroregionu Pradziad

- walory przyrodnicze,

krajobrazowe i wypoczynkowe,

- czyste środowisko (brak 

przemysłu),
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- potencjał intelektualny,

- dobrze rozwinięte rolnictwo

(prawie ekologiczne),

- potencjał rozwojowy 

(budownictwo),

- wysoki poziom usług

medycznych i rehabilitacyjnych,

- przemysł drzewny i meblarstwo

jako wiodące gałęzie produkcji
SZANSE ZAGROŻENIA

- Stabilizacja sytuacji gospodarczej w 

kraju (m.in. obniżenie podatków, 

obniżenie kosztów pracy)

- Wzrost znaczenia Polski w Unii 

Europejskiej

- Wzrost znaczenia Polski w relacjach z 

sąsiednimi krajami nienależącymi do Unii 

Europejskiej

- Ułatwienie procedur dotarcia do funduszy 

pozabudżetowych dla rolników, 

przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych i gmin

- Powodzenie inwestycji komunalnych 

poprawiających stan środowiska

- Popularyzacja ekologii

- Zwiększenie współpracy z ośrodkami 

akademickimi w Opolu, Katowicach i 

Wrocławiu

- Utrzymanie zrównoważonej polityki 

gospodarczej gmin

- Wejście Polski do strefy euro

- Powodzenie gospodarcze ośrodków 

(gmin, powiatów) ościennych

- Zainteresowanie mieszkańców Europy 

Zachodniej powrotem do „źródeł”, tj. do 

wizerunku dawnej wsi i zdrowego żywienia

- Położenie w zasięgu aglomeracji opolskiej

- Rozwój narzędzi i struktur 

teleinformatycznych

- Globalizacja

Rozwój turystyki Czech

- Utrzymanie wysokich kosztów 

prowadzenia działalności 

gospodarczej w kraju

- Utrzymanie skomplikowanych 

procedur pozyskania funduszu 

pozabudżetowych na realizację 

przedsięwzięć przez 

przedsiębiorców, rolników, gminy

- Utrzymanie obecnej legislacji 

krajowej

- Likwidacja województwa 

opolskiego

- Wzrost zagrożenia terrorystycznego

- Opóźnienia cywilizacyjne (dostęp 

do internetu, dostęp do telefonii, 

słabej jakości drogi, zanikanie kolei, 

brak infoboksów)

- Niewykorzystanie szansy, jaką daje 

uczestniczenie w strukturach UE – 

spadek znaczenia Polski

- Tworzenie sytuacji konfliktowych 

w konfrontacji z sąsiednimi krajami 

nienależącymi do UE

- Oddalenie terminu wejścia Polski 

do strefy Euro

- Pogłębiający się niż demograficzny

- Otwarcie rynków pracy pozostałych 

krajów UE

- Zbyt niskie środki przeznaczone w 

ramach funduszy strukturalnych na 

rozwój lokalny

IV. 3. Uwarunkowania kulturowe i historyczne
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SŁABE STRONY MOCNE STRONY
- zły stan zabytków zachowanych na 

terenie objętym projektem: zrujnowane, 

zamki i pałace, zdewastowane parki 

przydworskie i przypałacowe

- nieudolnie z pogwałceniem zasad 

konserwatorskich restaurowane kaplice i 

krzyże przydrożne.  

- słaba dostępność kościołów dla gości z 

zewnątrz (zamknięte z wyłączeniem 

mszy)

- słaba identyfikacja mieszkańców z 

miejscem zamieszkania (gm. Korfantów)

- słaba - nie tylko ilościowo ale i 

jakościowo - promocja dziedzictwa 

kulturowego obszaru.   

- możliwości wykorzystania 

turystycznego dziedzictwa 

historycznego wynikającego z 

pomieszania na przestrzeni wieków 

różnorodnych kultur i wpływów

- Interesujące zamki i pałace – Łąka 

Prudnicka, Wierzbiec  

- kaplice i krzyże przydrożne rozsiane 

na całym obszarze

- krzyże pokutne  - spotykane na terenie 

całego obszaru (rzadkie)

- oryginalna zabudowa wiejska

- izby regionalne 

- kościół św. Trójcy w Korfantowie 

- zespół pałacowy w Korfantowie 

- kościół p.w  św. Piotr i Pawła w 

Ścinawie Nyskiej

- kościół p.w św Jana chrzciciela w 

Przechodzie 

- kościół p.w w Ścinawie Nyskiej

- barokowy pałac w Przydrożu Małym 

- krzyż pokutny w Korfantowie 

- Sanktuarium Maryjne na „Szwedzkiej 

Górce” 

IV.4. Uwarunkowania przyrodnicze/środowiskowe

SŁABE STRONY MOCNE STRONY
- niedostateczny rozwój infrastruktury 

turystycznej – (nieistniejąca prawie 

baza noclegowa, niedostateczna baza 

gastronomiczna, brak szlaków itd.)

- brak promocji walorów 

przyrodniczych obszaru objętego 

Leader +

- słaba „świadomość ekologiczna” 

mieszkańców objętych projektem, 

świadomość pojmowana jako 

niedocenianie lub wręcz 

niezrozumienie walorów 

przyrodniczych opisywanego obszaru 

(tym bardziej więc ignorowanie ich 

znaczenia gospodarczego). 

- niedostateczna współpraca z 

lokalnymi samorządami 

- możliwości wykorzystania 

gospodarczego (w rozumieniu turystyki 

kwalifikowanej, weekendowej, rodzinnej )

Gmina położona na południu 

województwa opolskiego u podnóża Gór 

Opawskich będących pasmem Sudetów 

Wschodnich. Lasy zajmują na terenie 

gminy nieduże areały, na tle jednak 

ogólnego zróżnicowania lasów 

województwa charakteryzują się znacznie 

większym zróżnicowaniem 

i bioróżnorodnością. 

- Park Krajobrazowy Góry Opawskie 

(zróżnicowana i bogata flora i fauna, 

atrakcyjny krajobrazowo, możliwość 

uprawiania turystyki pieszej i rowerowej) 
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- Złoty Potok (dopływ Prądnika) 

atrakcyjny widokowo 

- „Żródełko” w Rudziczce – stacja drogi 

krzyżowej miejsce owiane legendami o 

wyjątkowo dobrej jakości wodzie  

- „Opolska Gubałówka” – rejon Wierzbca 

(miejsce wyjątkowo atrakcyjne 

krajobrazowo, widok na G. Opawskie)

- Wierzbie – „sejmiki” bociana białego 

(jednorazowo ponad 1000 sztuk)

- Parki podworskie: Łąka Prudnicka, 

Wierzbie, Przydroże Małe (egzotyczne 

gatunki drzew i krzewów np. miłorząb 

japoński) 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów 

Niemodlińskich (południowe obrzeża w 

granicach gminy). Bogate i zróżnicowane 

ekosystemy leśne, flora (np. łanowo 

zakwitająca śnieżyczka przebiśnieg) 

liczna i zróżnicowana fauna ssaków i 

ptaków (jeleniowate) runo leśne 

- Rezerwa częściowy „Blok”-  fragmenty 

dobrze zachowanego starego boru 

świeżego naturalnego pochodzenia

- Stanowisko dokumentacyjne  „Wydmy” 

- pasmo wydm polodowcowych w 

otoczeniu sosnowego boru. Atrakcyjne 

krajobrazowo  

- Użytek ekologiczny „Bagno przy 

Wejmutkach”  - stałe żerowisko szeregu 

gatunków ptaków w tym bociana 

czarnego 

- Użytek ekologiczny „Suchy Ług – 

śródleśna łąka o wysokich walorach 

krajobrazowych i przyrodniczych. Ostoja 

żurawia i bociana czarnego 

- Projektowany Zespół Przyrodniczo 

Krajobrazowy „Topiel”

- Największy na terenie woj. Opolskiego 

obszar torfowisk przejściowych w rejonie 

Kuźnicy Ligockiej (zróżnicowana 

ornitofauna i flora). Wyjątkowe walory 

krajobrazowe i przyrodnicze. 

- Ścinanwa Niemodlińska – urozmaicony 

przebieg w tym w granicach OChKBN 

(ryby, bobry, ornitofauna – bociany 

czarne, białe)
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- Aleja Lipowa Gryżów – szacowane na 

ok. 250 lat lipy drobnolistne. Wysokość 

ponad 20 m. Obwody przekraczają 300 

cm
SZANSE ZAGROŻENIA

- Stabilizacja sytuacji gospodarczej w 

kraju (m.in. obniżenie podatków, 

obniżenie kosztów pracy)

- Wzrost znaczenia Polski w Unii 

Europejskiej

- Wzrost znaczenia Polski w relacjach 

z sąsiednimi krajami nienależącymi do 

Unii Europejskiej

- Ułatwienie procedur dotarcia do 

funduszy pozabudżetowych dla 

rolników, przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych i gmin

- Powodzenie inwestycji komunalnych 

poprawiających stan środowiska

- Popularyzacja ekologii

- Zwiększenie współpracy z ośrodkami 

akademickimi w Opolu, Katowicach i 

Wrocławiu

- Utrzymanie zrównoważonej polityki 

gospodarczej gmin

- Wejście Polski do strefy euro

- Powodzenie gospodarcze ośrodków 

(gmin, powiatów) ościennych

- Zainteresowanie mieszkańców 

Europy Zachodniej powrotem do 

„źródeł”, tj. do wizerunku dawnej wsi i 

zdrowego żywienia

- Położenie w zasięgu aglomeracji 

opolskiej

- Rozwój narzędzi i struktur 

teleinformatycznych

- Globalizacja

Rozwój turystyki Czech

- Utrzymanie wysokich kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej w 

kraju

- Utrzymanie skomplikowanych procedur 

pozyskania funduszu pozabudżetowych na 

realizację przedsięwzięć przez 

przedsiębiorców, rolników, gminy

- Utrzymanie obecnej legislacji krajowej

- Likwidacja województwa opolskiego

- Wzrost zagrożenia terrorystycznego

- Opóźnienia cywilizacyjne (dostęp do 

internetu, dostęp do telefonii, słabej 

jakości drogi, zanikanie kolei, brak 

infoboksów)

- Niewykorzystanie szansy, jaką daje 

uczestniczenie w strukturach UE – spadek 

znaczenia Polski

- Tworzenie sytuacji konfliktowych w 

konfrontacji z sąsiednimi krajami 

nienależącymi do UE

- Oddalenie terminu wejścia Polski do 

strefy Euro

- Pogłębiający się niż demograficzny

- Otwarcie rynków pracy pozostałych 

krajów UE

- Zbyt niskie środki przeznaczone w 

ramach funduszy strukturalnych na rozwój 

lokalny

V. Zintegrowana Strategia Rozwoju Oobszarów Wiejskich – cele i planowany 

budżet
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Uczestniczący  w  procesie  planowania  reprezentanci  obszarów  wiejskich  Gmin 

Korfantów  i  Prudnik  w trakcie  trwania  cyklu  warsztatów  uczestniczyli  w  wypełnieniu 

anonimowej ankiety, której celem było zweryfikowanie opinii samych mieszkańców o obszarze 

objętym  ZSROW  oraz  poznanie  zasad,  z  jakimi  chcieliby  się  identyfikować  beneficjenci 

programu, a także określenie spójnej i przez wszystkich akceptowanej wizji rozwoju obszaru.

Odpowiedzi ankietowanych pozwoliły również na opisanie misji, jak będzie 

towarzyszyła wykonawcom strategii – misji zewnętrznej i wewnętrznej.

Wizja i misje oraz diagnoza obszaru i potencjał administracyjny, merytoryczny i 

logistyczny LGD „Wspólne Źródła” zdecydowały w efekcie o wyborze tematów wiodących 

strategii.

Zakładamy,  że  mimo  iż  część  nieinwestycyjna  projektu,  który  jest  osią  niniejszego 

dokumentu zostanie zrealizowana w latach 2006 – 2008, strategia będzie obowiązywać przez 

kolejny okres programowania Unii Europejskiej, tj. w latach 2007-2013 – wtedy bowiem będzie 

można  w rzetelny  i  wiarygodny  sposób  zweryfikować,  czy  założone  wskaźniki  zostały 

osiągnięte.

V.1. Wizja rozwoju obszaru objętego ZSROW: Gminy Korfantów i Prudnik

Obie  gminy będą  jednym regionem,  zaopatrzonym w znakomitą,  pełną  infrastrukturę 

sprzyjającą turystyce i promocji regionu. Przyjadą tutaj turyści z terenu całej Polski, ponieważ 

będzie  to  znakomite  miejsce  wypoczynku  i  relaksu.  Mieszkańcy,  świetnie  przygotowani  do 

prowadzenia  działalności  gospodarczej  będą  korzystać  w  pełni  z  rozwoju  gospodarczego 

regionu.

Wiele osób korzysta z możliwości uprawiania aktywnej rekreacji: żeglarstwa i innych 

sportów  wodnych.  Sporo  tutaj  wędkarzy.  Sprzyja  temu  poczucie  bezpieczeństwa  i  wygoda 

miejsc noclegowych.

Ludzie nie opuszczają już swoich rodzinnych stron, bo to właśnie tutaj znajdują 

pracę,  satysfakcjonujące  zatrudnienie.  Wykształceni  ludzie  są  gwarancją  powodzenia 

wszelkich inicjatyw gospodarczych.

Odrodzenie  rzemiosła  sprawiło,  że  na  zewnątrz  region  ten  jest  pojmowany,  jako  miejsce 

interesujące, gdzie nie tylko można odpocząć i spędzić ciekawie czas, ale również wyposażyć 

oryginalnie  dom,  kupić  zdrową  żywność,  nawiązać  kontakty  gospodarcze.  Wsie  są  ładne, 

czystsze, bardziej estetyczne niż w innych regionach kraju. Mieszkańcy są uśmiechnięci i nie 

mają już powodów, by narzekać na przeciwności i trudności.

Gminy Korfantów i Prudnik tworzą region silny przez współpracę i realizację przyjętych 

celów, zróżnicowany pod względem kulturowym i przyrodniczym.
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V.2. Misja Lokalnej Grupy Działania

Misja  zewnętrzna  jest  deklaracją  głównych  przewag  komparatywnych  Gminy. 

Wskazujemy,  czym  w  porównaniu  z  innymi  gminami  wyróżniamy  się,  co  wyjątkowego 

wnosimy do wymiany dóbr i usług, w czym jesteśmy najlepsi i trudno nas prześcignąć. 

MISJA ZEWNĘTRZNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNE ŹRÓDŁA”

Obszary wiejskie Gmin: Korfantów i Prudnik zamieszkane przez aktywną przedsiębiorczą 

społeczność żyjącą zgodnie ze zrównoważonym rozwojem są ważnym w kraju miejscem 

rekreacji i osadnictwa.

Misja wewnętrzna jest adresowana do realizatorów samej strategii: społeczności lokalnej 

i  jej  liderów,  do  administracji  gminnej  i  do  władz  gminy.  Musi  jednoznacznie  wskazywać 

główny  kierunek  działań  i  określać  priorytety.  Ma  charakter  codziennego  drogowskazu  dla 

wszystkich zaangażowanych we wdrażanie zadań strategicznych.

MISJA WEWNĘTRZNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNE ŹRÓDŁA”

Naszym najważniejszym partnerem w kreowaniu rozwoju obszaru jest drugi człowiek – 

dlatego  dbamy,  by  każdy,  kto  wchodzi  z  nami  w  relacje  jako  turysta,  sąsiad  czy 

przedsiębiorca chciał tutaj zostać lub tu powrócić.

V.3. Tematy wiodące Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

2. Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwianie małym 

jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom.

V.4. Cele strategiczne

Cele- rozszerzenie wizji – określają, co chcemy osiągnąć. W niniejszym dokumencie cele 

strategiczne to cele długookresowe – o stopniu ich osiągnięcia świadczyć będzie  osiągniecie 

celów operacyjnych (celów projektu), podstawą których będzie realizacja poszczególnych zadań.
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CELE  STRATEGICZNE

I. Waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego, jego ochrona oraz gospodarcze wykorzystanie 
zasobów kulturowych - zgodnie ze zrównoważonym rozwojem

Działania Wskaźniki produktu / Wskaźniki rezultatu
Koszt realizacji 

zadań (A, B, C …)
Osoba 

odpowiedzialna
1.1 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych i kulturowych.

A. Opracowanie koncepcji i wytyczenie dróg rowerowych, tras 
pieszych, szlaków konnych i ścieżek dydaktycznych w Parku 
Krajobrazowym „Góry Opawskie”.

B. Opracowanie audytu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią 
ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie 
zlewni zbiornika retencyjnego „ŚCINAWA”.

C. Opracowanie Planu zagospodarowania terenu budowy ośrodka 
szkoleniowego dla służb ratowniczych.

A. ilość tras, ilość kilometrów

B. ilość kilometrów sieci, ilość 
przydomowych oczyszczalni

C. wstępne dokumentacje

A.  15 000 PLN

B.  40 000 PLN

C.  15 000 PLN

1.2 Rozwój produktów lokalnych.
A. Stworzenie bazy produktów lokalnych (gastronomicznych, 

turystycznych, rolnych, rzemieślniczych) – forma papierowa 
i elektroniczna.

B. Szkolenie wystawców w zakresie:
- prawa,
- higieny i bezpieczeństwa,
- norm i wymogów sanitarnych,
- promocji i reklamy.

C. Wydzierżawienie namiotu do prowadzenia wystaw 
i sprzedaży produktów lokalnych.

D. Wydzierżawienie wyznaczonych miejsc targowych.
E. Opracowanie materiałów promujących targowiska 

w regionie, w tym opracowanie „Kalendarza Targów”.
F. Wsparcie doradcze dla producentów lokalnych – pomoc 

w uzyskaniu certyfikatów.
G. Uczestnictwo w targach promujących lokalne produkty 

w regionie i kraju.

A. 200 ankiet / liczba zweryfikowanych
produktów

B. 2 wykładowców / 40 h / 30 osób

C. 10 wystaw (targów) / 20 wystawców

D. 10 wystaw (targów) / 20 wystawców
E. 1000 szt. Folderów / liczba 

zainteresowanych informacją
F. 4 doradców / 150 h / liczba  

przeszkolonych osób
G. 4 wystawy / liczba uczestników 

z terenu objętego ZSROW

A.  5 000 PLN

B.  6 000 PLN

C.  60 000 PLN

D.  3 000 PLN
E.  10 000 PLN

F.  20 000 PLN

G.  15 000 PLN



Działania Wskaźniki produktu / Wskaźniki rezultatu Koszt realizacji 
zadań (A, B, C …)

Osoba 
odpowiedzialna

1.3 Rozwinięcie usług gastronomicznych i noclegowych na obszarze 
działania ZSROW (Gminy Korfantów i Prudnik).
A. Szkolenia językowe dla potencjalnych pracowników usług 

turystycznych.
B. Szkolenia i warsztaty dla potencjalnych pracowników usług 

turystycznych z zakresu komunikacji oraz promocji 
i marketingu.

B.I. Wyposażenie Sali wykładowej w sprzęt multimedialny 
       i audiowizualny.
C. Uruchomienie Punktów Informacji Turystycznej (PIT) 

w miejscach strategicznych.
D. Opracowanie i wykonanie zewnętrznych elementów promocji:

- szyldy,
- banery reklamowe,
   (na obiektach bazy gastronomicznej i noclegowej).

E. Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej zarządzanej 
treścią: www.wspolnezrodla.pl

A. 2 lektorów / 120 h / 30 osób

B. 2 wykładowców / 40 h / 30 osób

 B.I.  sprzęt multimedialny i audiowizualny /  
         rezultaty szkoleń
C. 6 PIT-ów / ilość rozdanych materiałów 

informacyjnych
D. 20 szyldów / 20 punktów oznaczonych

E. strona / ilość wejść na stronę

A. 6 000 PLN

B. 6 000 PLN

B.I.  10 000 PLN

C. 20 000 PLN

D. 4 000 PLN

E. 5 000 PLN

1.4 Działania podnoszące kwalifikacje i umiejętności adresowane 
do mieszkańców obszaru objętego ZSROW.
A. Szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje z zakresu:

- prawnych uwarunkowań działalności społecznej,
- budowania społeczeństwa obywatelskiego,
- zarządzania projektami,
- pozyskiwania funduszy pozabudżetowych,
- wykonywania stron internetowych zarządzanych treścią.

B. Szkolenia językowe.
C. Kursy dla różnych grup wiekowych mieszkańców wsi 

w zakresie: obsługi komputera, wykorzystywania internetu 
i usług internetowych. (wyrównywanie szans edukacyjno-
rozwojowych).

D. Szkolenia w zakresie prowadzenia świetlic i zajęć 
świetlicowych (niwelowanie różnic)

A:  2 wykładowców / 80 h /30 osób
     

B.  2 lektorów / 150 h / liczba osób
C.  3 wykładowców / 120 h / liczba osób

D.  1 wykładowca / 40 h / 30 osób

A.  6 000 PLN

B.  10 000 PLN
C.  6 000 PLN

D.  3 000 PLN
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Działania Wskaźniki produktu / Wskaźniki rezultatu Koszt realizacji 
zadań (A, B, C …)

Osoba 
odpowiedzialna

1.5 Promocja wśród lokalnej społeczności nowych rozwiązań 
w ochronie środowiska.
A.  Opracowanie  i  przeprowadzenie  akcji  informacyjnej  nt. 

odnawialnych źródeł energii.
B.  Badanie zainteresowania nowymi rozwiązaniami chroniącymi 

środowisko wśród mieszkańców obszaru objętego ZSROW.
C.   Analiza nowych rozwiązań technologicznych zgodnie 

z zapotrzebowaniem wynikającym z badań (pkt B).

A. 1000 ulotek / 5000 osób zapoznanych 
z informacją

B. 2000 ankiet / ilość ankiet wracających

C. wstępne dokumentacje

A.  7 000 PLN

B.  3 000 PLN

C.  4 000 PLN

1.6 Stworzenie nowych miejsc pracy w rolnictwie (alternatywnych 
od dotychczasowych źródeł dochodów) – gospodarstwa 
ekologiczne i agroturystyczne na wsi, uwzględniając 
alternatywne źródła energii.
A. Opracowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie 

możliwości prowadzenia gospodarstw ekologicznych 
i agroturystycznych oraz możliwości uzyskania dochodu 
z odnawialnych źródeł energii.

B. Opracowanie materiałów promocyjnych zawierających oferty 
gospodarstw – w wersji papierowej i elektronicznej.

C. Promocja ofert na stronie internetowej www.wspolnezrodla.pl.

D. Szkolenie osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi.
E.  Strategia rozwiązywania problemów ludzi starszych 

i samotnych.

A. 5000 ulotek / liczba odbiorców

B. 1000 folderów i 500 CD / ilość rozdanych 

     folderów i CD na targach i w punktach   
     informacyjnych 
C. liczba wprowadzanych ofert / liczba wejść 

     na stronę 
D. 3 wykładowców / 120 h / 30 osób 
E.  dokument strategiczny

A.  6 000 PLN

B.  8 000 PLN

C.  3 000 PLN

D.  8 000 PLN
E.  5 000 PLN

1.7 Ochrona bioróżnorodności wód i powietrza na terenie objętym 
ZSROW.
A. Opracowanie audytu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią 

ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
zlewni zbiornika retencyjnego „ŚCINAWA”.

B. Analiza w zakresie odnawialnych źródeł energii.
C. Wydanie folderu o ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych 

Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.

A. ilość kilometrów sieci, 
ilość przydomowych oczyszczalni

B.  dokumentacja
C.  1000 folderów / 20 szkół / 3000 uczniów

B.  5 000 PLN

C.  5 000 PLN

94

http://www.wspolnezrodla.pl/


II. Wzmocnienie obszarów wiejskich objętych ZSROW (Gmin: Korfantów i Prudnik) pod względem 
     ekonomicznym i gospodarczym – stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju małej 

     przedsiębiorczości i gospodarczego wykorzystania produktu lokalnego
Działania Wskaźniki produktu / Wskaźniki rezultatu Koszt realizacji 

zadań (A, B, C …)
Osoba 

odpowiedzialna
2.1 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych i kulturowych.

A. Promocja bazy produktów lokalnych (gastronomicznych, 
turystycznych, rolnych i rzemieślniczych) w rejonie i kraju – 
forma papierowa i elektroniczna.

B. Wyznaczenie miejsc targowych oraz przygotowanie 
odpowiedniej infrastruktury (mediów) w ramach „Targowiska 
Wiejskiego”.

C. Stała współpraca doradcza i ekspercka.

D. Uczestnictwo w targach promujących lokalne produkty w kraju 
i za granicą.

E. Promocja i reklama działań i osiągnięć LGD w mediach 
regionalnych i ponadregionalnych.

A. 2000 folderów informacyjnych / liczba    
     produktów lokalnych oraz producenci

 B. 10 miejsc targowych
                                                                        

C. wsparcie eksperckie w uzyskaniu  
      certyfikatów 
D. ilość targów / ilość wystawców

E. ilość ogłoszeń i reklam / nakłady oraz  
      ilość audycji radiowych i telewizyjnych

A.  5 000 PLN

B.  8 000 PLN

C.  30 000 PLN

D.  20 000 PLN

E.  50 000 PLN

2.2 Rozwinięcie usług gastronomicznych i noclegowych na obszarze 

       objętym ZSROW.
A. Szkolenia językowe dla pracowników usług turystycznych.
B. Szkolenia i warsztaty dla pracowników usług turystycznych 

z zakresu komunikacji oraz promocji i marketingu.

A.  2  lektorów / 120 h / 30 osób
B.  2 wykładowców / 40 h / 30 osób

A.  6 000 PLN
B.  5 000 PLN

2.3 Działania podnoszące kwalifikacje i umiejętności adresowane 
do mieszkańców obszaru objętego ZSROW.
A. Szkolenia i warsztaty z zakresu:

- prawnych uwarunkowań działalności społecznej,
- budowania społeczeństwa obywatelskiego,
- zarządzania projektami,
- pozyskiwania funduszy pozabudżetowych,
- wykonywania stron internetowych zarządzanych treścią.

B. Szkolenia językowe.
C. Kursy dla różnych grup wiekowych mieszkańców wsi w 

zakresie: obsługi komputera, wykorzystywania internetu 
i usług internetowych.

D. Szkolenia w zakresie prowadzenia świetlic i zajęć 
świetlicowych.

Działanie i zadania 
wpływają na 

osiągnięcie celów 
I i II
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Działania Wskaźniki produktu / Wskaźniki rezultatu Koszt realizacji 
zadań (A, B, C …)

Osoba 
odpowiedzialna

2.4 Stworzenie możliwości wymiany informacji oraz poznania 
doświadczeń innych społeczności: krajowych i zagranicznych, 
których działania są zbieżne.
A. Debaty publiczne i festyny poświęcone wymianie doświadczeń 

i umiejętności.
B. Edycja gazety informacyjnej „Wspólne źródła”.

C. Wyjazdy studyjne do partnerskich LAG-ów na terenie Unii 
Europejskiej.

A. 5 debat i festynów / liczba uczestników

B. 4 numery bezpłatnej gazety w roku / liczba 

     rozkolportowanych gazet
C. 4 wyjazdy / 120 uczestników

A.  5 000 PLN

B.  8 000 PLN

C.  40 000 PLN

2.5 Wsparcie doradcze formalnych i nieformalnych grup 
realizujących na obszarze objętym ZSROW własne projekty.
A. Opracowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnych na temat 

możliwości zmiany kwalifikacji i poszukiwania nowych źródeł 
dochodu.

B. Szkolenia i warsztaty adresowane do rolników i organizacji 
związane z realizacją nowych projektów na obszarze.

C. Pomoc w przygotowywaniu wniosków i dokumentacji 
niezbędnej do uruchomienia nowych przedsięwzięć na terenach 
wiejskich obszaru.

A. 4000 ulotek informacyjnych / liczba 

      zainteresowanych

B. 2 wykładowców /40 h / 100 osób  
      przeszkolonych
C. 3 doradców / ilość zainteresowanych  
      odbiorców informacji

A.  5 000 PLN

B.  5 000 PLN

C. 30 000 PLN

2.6 Koncepcja zagospodarowania obiektów kulturalnych, 
turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.
A. Opracowanie koncepcji zagospodarowania wiejskich 

przestrzeni publicznych oraz infrastruktury kulturalnej, 
turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.

A. opracowanie koncepcji / liczba  
      miejscowości koncepcji wdrożonych

A.  60  000 PLN

2.7 Promocja i rozwój możliwości gospodarczych obszarów 
wiejskich Gmin: Korfantów i Prudnik w regionie, kraju i za 
granicą.
A. Opracowanie materiałów informacyjnych o możliwościach 

rozwoju oraz o terenach inwestycyjnych i ich kolportaż.

B. Udział w targach regionalnych, krajowych i zagranicznych, 
których tematem jest turystyka i rozwój obszarów wiejskich.

A. 1000 egzemplarzy materiałów  
      informacyjnych / liczba materiałów 
      rozkolportowanych
B. 40 wizyt na targach / 20 uczestników

A.  4 000 PLN

B.  20 000 PLN
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III. Wsparcie mobilności społeczności obszarów wiejskich Gmin: Korfantów i Prudnik – 
       podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji umożliwiających 

rozwój zawodowy i osobowościowy.

Działania Wskaźniki produktu / Wskaźniki rezultatu Koszt realizacji 
zadań (A, B, C …)

Osoba 
odpowiedzialna

3.1 Działanie biura LGD.
A. Uruchomienie i wyposażenie biura LGD w sprzęt biurowy, 

komputerowy.
B. Zatrudnienie jednej osoby na pełnym etacie.

C. Koszty utrzymania biura (czynsz i inne opłaty).
D. Umożliwienie pracującym oraz wolontariuszom wykonywanie 

pracy (delegacje, materiały robocze, stworzenie biblioteki).

A. sprawne funkcjonowanie biura / liczba 
     zainteresowanych
B. zatrudniona osoba / liczba  
     przepracowanych godzin
C. sprawne funkcjonowanie biura
D. osoba zatrudniona i wolontariusze / liczba 

     delegacji

A.  10 000 PLN

B.  50 000 PLN

C.  10 000 PLN
D.  10 000 PLN
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V.5. Partnerstwo

Inicjatorem powstania Lokalnej Grupy Działania był Urząd Miejski w Korfantowie, który 

z powodzeniem  uczestniczył  w  Schemacie  I  Pilotażowego  Programu  Leader+  z  projektem 

„Lokalne Grupy Działania szansą nowej jakości życia i rozwoju korfantowskiej wsi”. Projekt ten 

został zakończony i rozliczony w maju 2006 r.

W trakcie realizacji projektu swój akces zgłosiła Gmina Prudnik – sąsiadujący z Gminą 

Korfantów region o wybitnych tradycjach turystycznych. Z uwagi na obowiązujące wytyczne 

Ministra Rolnictwa, co do istoty programu Leader+, a mianowicie, że program ten ma dotyczyć 

rozwoju obszarów wiejskich,   w tym miast  o  liczbie  ludności  nie  przekraczającej  20.000,  a 

ponadto,  że  ludność  obszarów  wiejskich  z  całego  terenu  objętego  ZSROW  nie  może  być 

mniejsza niż 50%, z opracowania wyodrębniono miasto Prudnik i włączono go jako niezbędny 

i pożądany element  do części  poświęconej  oddziaływaniom ośrodków ościennych i  relacjom 

wynikającym z położenia geograficznego obu gmin.

Do współtworzenia LGD zostali  zaproszeni  reprezentanci  działających na terenie  obu 

gmin organizacji społecznych, instytucji, urzędów, grup formalnych i nieformalnych, sołtysów, 

liderów  „Odnowy  Wsi  w Województwie  Opolskim”.  Informacja  o  spotkaniu  wdrażającym 

projekt była ponadto kolportowana na terenie obu gmin w postaci ulotek i plakatów.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli reprezentanci obu gmin, w tym władze lokalne. 

Przedstawienie  założeń  Pilotażowego  Programu  Leader+  zostało  uzupełnione  prezentacją 

projektu  zgłoszonego  do  Schematu  I  przez  Gminę  Korfantów.  Kolejnym  etapem  było 

przedstawienie  koncepcji  działań  zaplanowanych  do  maja  2006  r.  Sporządzono  listę 

zainteresowanych udziałem w LGD osób i wyznaczono termin kolejnego spotkania. Warsztaty 

i zajęcia oraz spotkania grup roboczych odbywały się co najmniej raz w tygodniu. Na wstępnych 

określono  interesariuszy  planowanego  projektu  oraz  przeprowadzono  wstępną  ich  analizę. 

Uszczegóławianie grup zaangażowanych w realizację projektu w ramach ZSROW następowało 

na kolejnych warsztatach poświęconych: analizie środowiskowej i historycznej; położeniu obu 

gmin i ich relacjom zewnętrznym, aktywności społecznej, uwarunkowaniom prawnym istnienia 

LGD,  sposobie  finansowania  działań.  Osobne  spotkania  były  poświęcone  sformalizowaniu 

działań LGD – po analizie zalet i wad działania fundacji oraz stowarzyszenia, członkowie LGD 

zdecydowali  się  na  rejestrację  stowarzyszenia  pod  nazwą  „Wspólne  źródła  –  Partnerstwo 

obszarów  wiejskich  gmin  Korfantów  i  Prudnik”.  W  demokratyczny  sposób,  zgodnie 

z wytycznymi  dla  powołania  LGD  zostały  wybrane  władze  organizacji:  Zarząd  i  Komisja 

Rewizyjna. Pierwsza próba rejestracji stowarzyszenia nie powiodła się, ze względu na różnice 

interpretacyjne  Ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie.  LGD  zgłosiło 

w statucie działanie w sferze zadań publicznych, bez konieczności rejestracji organizacji pożytku 



publicznego. KRS utożsamiał jednak działalność w sferze zadań publicznych z rejestracją opp. 

W  związku  z  tym,  LGD  zdecydowało  się  na  ponowne  procedury  rejestrowej  i  wyłączenie 

spornego punktu ze statutu.

W dniu  24  maja  2006  r.  Stowarzyszenie  będące  formą  prawną  LGD  zostało 

zarejestrowane.  Członkowie stowarzyszenia przeszli  ponadto szkolenia  i  warsztaty z  zakresu 

odnowy  wsi,  procedur  prawnych  funkcjonowania  organizacji  pozarządowej,  zarządzania 

projektami oraz warsztaty z zakresu komunikacji społecznej i motywacji.

Idea, która przyświecała założycielom organizacji skupiała się na trzech punktach:

1.  Stowarzyszenie jest  organizacją,  której  członkowie wywodzą się  z sektorów: społecznego, 

gospodarczego  i publicznego,  przy  czym,  sektor  publiczny  stanowi  nie  więcej  niż  40% 

przedstawicieli.

2.  Stowarzyszenie  działa  w  imię  pomyślności  i  dobra  lokalnej  społeczności,  nikogo  nie 

dyskryminuje,  a dowodem  na  to  jest  ustalenie  parytetu  we  władzach  organizacji  (obecność 

żadnej z płci nie przekracza 60%)

3.  Partnerstwo  powołano,  by  osiągnąć  wspólne  cel:  zdecydowany,  systematyczny 

i konsekwentny rozwój obszarów wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik,  a przede wszystkim, 

by wykorzystać geograficzne i komunikacyjne połączenie obu subregionów.

Lokalna Grupa Działania osiągnie cele statutowe organizacji oraz efekty wybranego na 

lata  2006-2008 projektu „Wspólne  źródła  –  Wspólne cele” dzięki  uruchomieniu Biura  LGD 

w Korfantowie oraz Punktu Informacyjnego dla mieszkańców obszarów wiejskich w wybranej 

miejscowości Gminy Prudnik.

Systematyczne  podnoszenie  kwalifikacji  i  umiejętności  w  trakcie  realizacji  projektu 

„Wspólne  źródła  –  Wspólne  cele”  oraz  nawiązywanie  i  utrzymywanie  kontaktów 

międzynarodowych  i krajowych  z innymi  LGD  pozwoli  na  osiągnięcie  wysokiego  poziomu 

świadczonych usług i wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich obu gmin.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia „Wspólne Źródła” do stowarzyszenia mogą

przystąpić nowi członkowie, którzy spełniają wymagania statutowe dla członków, tj.:

1) działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

2)  przedstawią  rekomendację  (wskazanie)  od  jednej  z  niżej  wymienionych  organizacji  lub 

instytucji  działających  na  obszarze,  dla  którego  ma  być  opracowany  ZSROW  lub  którego 

dotyczy ZSROW:

a) partner społeczny i gospodarczy w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie  
    Rozwoju lub
b) gmina wiejska, lub
c) gmina miejsko-wiejska, lub
d) związek międzygminny, lub
e) inna osoba prawna, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia,
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3) złożą deklarację członkowską.

Nowi członkowie Stowarzyszenia będą realizować następujące wspólne cele:

1) opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (zwanej dalej: ZSROW) 

w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin: Korfantów i Prudnik.

2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla gmin, o których mowa w pkt. 1,

3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1,

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1,

5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1.

6) promocja idei społeczeństwa obywatelskiego,

7) promocja praw człowieka i praw obywatelskich,

8) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,

9) propagowanie idei zjednoczonej Europy,

Stowarzyszenie może w swej działalności współpracować z członkami wspierającymi, 

którymi mogą być osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu 

pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

V.6. Sposób finansowania

ZSROW oraz projekt stanowiący oś Strategii będzie finansowany zgodnie z wytycznymi 

Ministra  Rolnictwa  –  w  II  Schemacie  Pilotażowego  Programu  Leader+  LGD  będzie 

prefinansować  działania  z  kredytu  udzielonego  na  preferencyjnych  warunkach  przez  bank. 

Wybrane  projekty  stanowiące  uzupełnienie  projektu  osiowego  będą  finansowane  w  ramach 

budżetu gmin Korfantów i Prudnik oraz środków zewnętrznych pozyskanych przez instytucje, 

organizacje pozarządowe, placówki kultury i edukacji.

W  ramach  regrantingu  LGD  „wspólne  Źródła”  będzie  dofinansowywać  na 

zróżnicowanych zasadach określonych we „Wstępnych Procedurach Regrantingu” (Załącznik nr 

5) projekty społeczne oraz inwestycyjne realizowane przez instytucje, organizacje pozarządowe, 

placówki kultury i edukacji, przedsiębiorców, rolników.
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VI. Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu

Region  objęty  ZSROW nie  będzie  się  rozwijać  w  oderwaniu  od  okoliczności,  które 

dyktują ośrodki zewnętrzne – społeczność zamieszkująca dany obszar będzie poddawana presji 

nie  tylko  tendencji  europejskich  czy  krajowych,  ale  również  sąsiednich  gmin,  które  także 

podejmują  działania  o  charakterze  strategicznym.  W związku  z  tym,  należy  określić  trendy 

ponadlokalne, które będą ważne dla rozwoju obszaru działania LGD „Wspólne Źródła”, i które z 

pewnością będą wyznaczać kierunki strategiczne w ośrodkach ościennych. Ponieważ z analizy 

zasobów  ludzkich  i  materialnych  wynika,  że  region  będzie  dążył  do  zgodnego 

ze zrównoważonym rozwojem pobudzenia gospodarczego obszarów wiejskich, skupiliśmy się 

na  dwóch  filarach  strategicznych  dla  tej  koncepcji:  rozwoju  nowych  usług  w turystyce 

wynikających  z  budowy  zbiornika  retencyjnego  „Ścinawa”  oraz  wsparcia  istniejących 

produktów lokalnych i przywrócenie im właściwego miejsca w rozwoju wsi opolskiej. 

Szansą rozwojową dla obszaru jest bliskość granicy z Czechami, a także płynny system 

komunikacyjny, jaki tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zaplanowanie 

przez władze wojewódzkie budowy zbiornika „Ścinawa” wpłynie na osiągnięcie celów projektu 

„Wspólne źródła – Wspólne cele”, w tym zwiększenie potencjalnych dochodów indywidualnych 

wynikających ze wzrostu cen nieruchomości, zwiększenie liczby zatrudnionych (spadek stopy 

bezrobocia),  ograniczenie  odpływu kadr intelektualnych za granicę obszaru (w tym migracja 

zarobkowa za  granicę);  przywróćenie  rodzin wielopokoleniowych i  wyjątkowej  roli  rodziny. 

Osiągnięcie celów ZSROW pozwoli również na podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszaru.

Wszystko to wraz z innymi zasobami materialnymi i ludzkimi wymienionymi w analizie 

SWOT będzie stanowić duży potencjał gospodarczy regionu. Jednak, o rozwoju gospodarczym 

na  danym  regionie  decydują  jednak  nie  tylko  okoliczności  lokalne,  ale  również  warunki 

makroekonomiczne, na które Lokalna Grupa Działania nie będzie miała wpływu. Najważniejsze 

bariery to:

- wysoki podatek dochodowy

- wysoki podatek VAT

- brak infrastruktury technicznej

- wysokie koszty pracy

- wysokie koszty samozatrudnienia
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Powodzenie projektu, a co za tym idzie – całej strategii  zależy od wypracowania takiej 

formuły współpracy, która pozwoli np. samorządom ułatwienie prowadzenia działalności 

na  danym  terenie:  stwarzanie  systemu  zachęt  i  ulg,  przygotowanie  wsparcia 

infrastrukturalnego  oraz  tworzenia  lepszych  warunków  funkcjonowania  instytucji 

otoczenia  biznesu  (rozwijanie  szkolnictwa  i  szkoleń  przygotowujących  do  pracy 

w nowoczesnych  firmach;  rozwijanie  instytucji  poręczeniowych  i  wspierających  MSP; 

uczestnictwo w projektach typu PPP).

VII. Powiązanie ZSROW ze strategią NPR (na lata 2004-2006)

Strategiczny  cel  ZSROW  tj.  zrównoważony  rozwój  oparty  na  zagospodarowanych 

zasobach naturalnych i kulturowych jest  zgodny ze  strategicznym celem NPR tj.  Rozwojem 

konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, 

harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, 

ekonomicznej  i  przestrzennej  z  Unia  Europejska  na  poziomie  regionalnym  ikrajowym 

realizowanym  z  uwzględnieniem  konieczności  zapewnienia  wysokiego  poziomu  ochrony 

środowiska.

Zrównoważony rozwój pokrywa się z założeniem NPR dotyczącym realizacji wszystkich działań 

przy równoczesnym zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i rozwoju jego ochrony.

Realizacja  celów operacyjnych  ZSROW wiąże  się  ściśle  z  osiąganiem następujących  celów 

cząstkowych NPR:

•  intensyfikacja  procesu  zwiększenia  w  strukturze  gospodarki  udziału  sektorów  o  wysokiej 

wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego

UZASADNIENIE:

Działania  podejmowane  w  ramach  realizacji  celów  ZSROW  wpłyną  na  ograniczanie 

zatrudnienia  w tradycyjnym rolnictwie  oraz  wzrost  zatrudnienia  w usługach,  a  zwłaszcza  w 

turystyce, co jest tożsame z założeniami przedmiotowego celu NPR. Zapisy ZSROW skupiają 

się  na  wykorzystaniu  zasobów  naturalnych  i kulturowych  do rozwoju  usług  turystycznych 

wskazując mieszkańcom obszaru nowe potencjalne źródło dochodów.

• wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i 

grup społecznych w Polsce.

UZASADNIENIE:
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Idea przedmiotowego celu cząstkowego NPR jest przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu 

zróżnicowań przestrzennych i społecznych oraz wspomaganie integracji zawodowej i społecznej 

grup zagrożonych marginalizacją.

Przestrzenna koncentracja  ubóstwa w Polsce  na terenach wiejskich,  marginalizacja,  a 

nawet wykluczenie znacznych grup ludności tych obszarów nie jest już zagrożeniem, ale faktem. 

ZSROW  obszaru  niesie  ze  sobą  szanse  ograniczenia  różnic  rozwojowych  i  zmniejszenia 

zapóźnień  peryferyjnych  wobec  centrów  rozwoju.  Zrównoważony  rozwój  oparty  na 

zagospodarowanych  zasobach  naturalnych  i  kulturowych  wiązany  z  ożywieniem  lokalnego 

rynku pracy i aktywizacja gospodarcza społeczności wiejskiej w efekcie przyniesie podniesienie 

jej stopy życiowej oraz poprawę warunków życia i pracy.

VIII. Promocja i informowanie o projekcie

Do informowania o projekcie i Zintegrowanej Strategii  Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Gmin Korfantów i Prudnik wykorzystane zostaną wszelkie nośniki (tradycyjne i elektroniczne), 

które  powstaną  w ramach działań nieinwestycyjnych przeprowadzonych w II  Schemacie  PP 

Leader+.  Wszelkie  elementy  informacyjne  oraz  promocyjne  zostaną  opatrzone  właściwymi 

komentarzami oraz logo.

Uzupełnieniem takiego pakietu informacyjnego będzie również wszelka korespondencja 

prowadzona przez LGD oraz Biuro LGD, a także ogłoszenia prasowe i radiowe o rozpoczęciu 

bądź zakończeniu podprojektów stanowiących główne działania LGD w latach 2006-2008.

Promocja  Zintegrowanej  Strategii  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  Gmin  Korfantów  i 

Prudnik  ze  względu  na  bogactwo  celów  operacyjnych  będzie  skierowana  do  różnych  grup 

odbiorców, w związku z tym należy wykorzystywać rozmaite techniki przekazu i  utrwalania 

informacji.  Promocja  zewnętrzna jest  skierowana poza obszar  objęty ZSROW: do ośrodków 

sąsiednich (innych gmin i miast), do innych województw, na cały kraj lub za granicę. Forma 

promocji musi być przejrzysta i jasna dla wszystkich. Drugim rodzajem promocji jest promocja 

wewnętrzna adresowana z jednej strony do mieszkańców gminy.

Promocja samych założeń strategicznych (promocja do wewnątrz), jak i produktów, czyli 

skutków zrealizowanych celów (promocja na zewnątrz) musi być spójna, racjonalna i aktualna. 

Promocja zewnętrzna

W ramach projektu zostały przewidziane zróżnicowane działania  promocyjne,  których celem 

powinno być:

-  przyciągnięcie  inwestorów  związanych  z  branżami,  które  są  priorytetowo  traktowane  w 

ZSROW (turystyka, usługi) 

- tworzenie nowych miejsc pracy różnych od rolnictwa tradycyjnego
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- rozwój turystyki - wpływ do budżetu z tytułu różnych podatków oraz zwiększenie budżetów 

mieszkańców oferujących różne usługi, w tym rolników

-  pozyskanie  funduszy  celowych  przez  różne  składowe  życia  społecznego  (organizacje 

pozarządowe, samorządy, grupy producenckie itp.)

-  rozwój  współpracy  międzynarodowej,  która  wytwarza  formalne  i  nieformalne  powiązania, 

skutkujące wspólnymi przedsięwzięciami, przepływem myśli, wymianą dobrych doświadczeń, 

wymianą kulturalną, naukową i technologiczną.

- wspomaganie i rozwój sektora ngo's, które są jednym z podstawowych mierników aktywności 

społecznej obszaru

- nagłaśnianie i wyjaśnianie różnych aspektów ZSROW

Promocja wewnętrzna
Promocja wewnętrzna to dyspozycje i uwagi, które kierujemy do wewnątrz społeczności. 

Takie  założenie  jest  rozwiązaniem  demokratycznym  i  służy  rozwojowi  społeczeństwa 

obywatelskiego,  stąd  przy  opracowywaniu  strategii  prowadzone  były  szerokie  konsultacje 

społeczne. Wszystkie zawarte w strategii zadania będą wykonywane w celu poprawienia bytu 

lokalnej społeczności, dlatego też uwzględnione zostały w dokumencie potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców, niekoniecznie związanych w chwili tworzenia dokumentu z LGD.

Informacja wewnętrzna jest niezbędna i stanowi uzupełnienie promocji zewnętrznej - potwierdza 

jakość oferty, wzmacnia poczucie tożsamości i współodpowiedzialności za rozwój gminy. Musi 

to być informacja stała, zrozumiała i dostępna - najlepszym źródłem informacji jest  internet, 

czyli w przypadku LGD "Wspólne źródła" strony gmin Korfantów i  Prudnik oraz wszystkie 

powstające strony internetowe w ramach projekty "Wspólne źródła - Wspólne cele".

Pobudzenie  świadomości  lokalnej,  integracja  społeczna  poskutkuje  prowadzeniem 

promocji  wśród grup odbiorców komunikatów - adresatów, z którymi mieszkańcy gminy się 

kontaktują. Do zadań w zakresie promocji wewnętrznej adresowanej do lokalnej społeczności 

należy zaliczyć:

- systematyczne wykorzystywanie możliwości stron internetowych do informowania o bieżącej 

realizacji zadań strategicznych.

-  poruszanie spraw związanych z  realizacją strategii  na zebraniach wiejskich i spotkaniach o 

charakterze lokalnym

- wykorzystywanie  lokalnych imprez  (festyny,  zawody sportowe,  zawody OSP)  do promocji 

celów strategii

- wykłady  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  -  zapoznawanie  uczniów  z ideą 

samorządności, uwarunkowaniami rozwojowymi obszaru
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Monitorowanie  przebiegu realizacji  zadań zawartych  w Zintegrowanej  Strategii  Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  obejmować  będzie  bieżące  informowanie  o wdrażanych  projektach.  Za 

proces monitorowania odpowiadać będzie Zarząd LGD.

ZSROW będzie monitorowana poprzez poddanie realizacji dokumentu corocznej ocenie. Zarząd 

będzie rokrocznie dokonywać przeglądu ZSROW, przyjmować zgłoszone postulaty i wnioski od 

pozostałych  uczestników życia  społecznego,  tj.  organizacji  pozarządowych,  przedsiębiorców, 

liderów lokalnych, rad sołeckich. W przypadku uznania zgłoszonych propozycji ZSROW będzie 

zaktualizowana. 

Zarząd  LGD  będzie  miał  za  zadanie  podsumować  realizację  zamierzeń 

nieinwestycyjnych  i  późniejszym  czasie  (2007-2013)  inwestycyjnych  przedstawionych  

w  ZSROW  przypadających  na  poprzedni  rok.  Podsumowanie  realizacji  ZSROW  w  roku 

ubiegłym będzie  przedkładane  do  oceny  Walnemu Zgromadzeniu.  Podsumowanie  w formie 

skróconego raportu zawierać będzie m.in. kopie raportów dot. realizacji projektów oraz wnioski 

z prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych.
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