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Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".
Instytucja odpowiedzialna za treść materiału informacyjnego - Urząd Miejski w Korfantowie

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Radosnego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół,

wesołego „Alleluja”, a przede wszystkim

wiosennej energii w realizacji dobrych pomysłów i projektów

i sukcesów w osiąganiu stawianych sobie celów

mieszkańcom Gminy Korfantów

życzą:

Zdzisław Martyna – Burmistrz Korfantowa

oraz

Radni Rady Miejskiej w Korfantowie

Nadanie Publicznemu Gimnazjum w Korfantowie
imienia wybitnego polskiego muzyka było dla
uczniów i kadry pedagogicznej tej placówki
wyjątkowym wydarzeniem. Historyczny wymiar
nadała uroczystości obecność Małgorzaty Niemen-
Wydrzyckiej, wdowy po artyście. Korfantowska
placówka należy do elitarnej grupy sześciu szkół
w całej Polsce, które na swojego patrona wybrały
Czesława Niemena.

Obecność przedstawicieli władz samorządowych oraz struktur
administracji rządowej, a także ważnych dla rozwoju Gminy
Korfantów osobistości miało też wielkie znaczenie dla gimnazjalistów,
którzy z tej okazji przygotowali znakomity spektakl, oparty na życiu
i twórczości utalentowanego Polaka.

Korfantów

W HOŁDZIE NIEMENOWI

Za swoją działalność na rzecz promowania udziału sześciolatków
w procesie edukacyjnym szkoły, za wsparcie i zaangażowanie w pracę
związaną z zachęcaniem sześciolatków i ich rodziców do uczęszczania
do klasy I – Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przechodzie została wyróżniona przez minister edukacji narodowej
- Krystyna Szumilas (na zdjęciu).

Przechód

WYRÓŻNIONA RADA RODZICÓW
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Na zdjęciu: Dyrektor PG, Małgorzata Sinicka przyjmuje
pamiątkową tabliczkę, którą wręcza Burmistrz Zdzisław Martyna.
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W lokalnych środowiskach w
t e r e n i e i d e a t a j e s t
realizowana przez tzw.
„ L a t a r n i k ó w ” . T o
wolontariusze, którzy mogą
stać się motorem napędo-
wym niezbędnej przemiany
cywilizacyjnej w polskich
gminach. Rolą Latarnika
jest stworzenie nowej
jakośc i we własnym
środowisku: inspirowanie,
uczenie i pomoc w korzy-
staniu z narzędzi cyfro-
wych, ale przede wszyst-
kim przekonywanie dotąd nie-
przekonanych do samodzielnych
poszukiwań w sieci.
Latarnicy działają społecznie,
n ieodp ła tn ie organ i zu jąc
w ś rodow i s ku l o k a l nym
spotkania poświęcone promocji
internetu.
Grażyna Dolak - Latarnik Polski
Cyfrowej - działający także na
obszarze gminy Korfantów
w ramach akcji „Czy wiesz?”
zachęca do współpracy: domy
kultury, szkoły, organizacje
poza r ządowe , b ib l i o tek i ,
sołtysów a także osoby prywatne
którym nie jest obojętny problem
wykluczenia społecznego.
P o t r z e b n a j e s t p o m o c
w zorganizowaniu miejsca na
takie spotkania oraz przy
zapisywaniu chętnych na
przyjemną pogawędkę przy
kawie o korzyściach płynących

Internet bez ograniczeń…

…WIEKOWYCH

z umiejętności serfowania
w sieci. Nie trzeba mieć ani
komputera, ani też dostępu
do sieci, aby takie spotkanie
mogło się odbyć. Latarnik
niezbędny sprzęt przywiezie
ze sobą. Ilość osób na
takim spotkaniu nie jest
w żaden sposób określona
- Latarnik może popro-
wadzić nawet indywi-
dualne zajęcia z podstaw
internetu dla np. czwórki
przyjaciół, może także
poprowadzić prezentację

dla czterdziestu osób albo
zorganizować „Dzień z inter-
netem dla każdego”. Każdy
uczestnik spotkania otrzyma
pamiątkowy dyplom, a dla
najbardziej zaangażowanych
osób ufundowane zostaną
dodatkowe upominki

Każdą chęć współpracy można
zgłaszać pod nr tel. 501 238 042

To nie będzie nudny kurs
komputerowy – in ternet
poznamy dzięki towarzyskiemu
spotkan iu! Da lszą formę
zgłębiania jego tajn ików
Państwo sami wybiorą.

10 spośród 13 milionów Polaków
z generacji 50+ nie korzysta
z Internetu!

ZMIEŃMY TO!

Na terenie całego kraju realizowany jest program
Polska Cyfrowa Równych Szans. Ta inicjatywa
ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia
kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków
z pokolenia 50+ i jest realizowana przez
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji.

Była to już druga edycja konkursu „Mam 6 lat”
organizowanego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, którego celem jest promocja
posyłania sześciolatków do pierwszych klas
szkół podstawowych.
Nagrodzeni i wyróżnieni mieli okazję spotkać się
z minister Krystyną Szumilas oraz opolską
kurator Haliną Bilik.

Mam 6 lat

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE

Nie bez powodu od lipca 2012 roku korfantowska
szkoła podstawowa nosi tytuł Szkoły Odkrywców
Talentów. Wysoki standard nauczania potwierdzają
sukcesy, które odnoszą dzieci i młodzież tej
placówki.

Nasi uczniowie

W FINALE KONKURSÓW

Na przełomie lutego i marca br. odbyły się finały wojewódzkich
konkursów przedmiotowych. Podczas kilku z nich Gminę Korfantów
reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Korfantowie: Antoni i Tomasz Misztalowie. W konkursie
matematycznym Tomek uplasował się na wysokim – szóstym miejscu,

uzyskując tytuł finalisty. Podczas finału konkursu przyrodniczego,
uczeń zdobył 80% poprawnych odpowiedzi, co zagwarantowało
mu siódmą pozycję oraz kolejny tytuł finalisty. Wojewódzkie finały
konkursu historycznego odbyły się 1 marca: uczniowie korfantowskiej
podstawówki po raz kolejny potwierdzili swoją wysoką formę. Antoni
Misztal zdobył pierwsze miejsce, natomiast Tomasz - miejsce drugie.
Jednocześnie obaj chłopcy uzyskali tytuły laureatów konkursu.
W ostatecznym rozrachunku, podczas zmagań konkursowych
uczniów dzieliła różnica zaledwie jednego punktu. Należy odnotować,
że Tomasz Misztal w ciągu minionych zdobywał dwukrotnie tytuł
finalisty i laureata konkursu historycznego. Tegoroczny – trzeci
z rzędu sukces tego ucznia, nie ma precedensu w dziejach szkoły.
Opiekunami i współautorami sukcesów uczniów są pedagodzy
zespołu szkolno-przedszkolnego: Aleksandra Mirecka, Anna
Szejdewik i Wiesław Król.

Minister edukacji, Krystyna Szumilas przyznała, że pierwsze lata
w edukacji szkolnej to najważniejszy czas w życiu każdego malca.
To, co wtedy się wydarzy, będzie decydować o tym, jak później
dziecko poradzi sobie jako uczeń.
Podczas opolskiej gali konkursu „Mam 6 lat" uczestniczyło aż dwóch
przedstawicieli gminy Korfantów: Rada Rodziców Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Przechodzie oraz sześcioletni pierwszoklasista
Jakub Hubiak ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ścinawie Małej (na zdjęciu: pierwszy z prawej).
Rada Rodziców zdobyła III nagrodę w kategorii Rada Rodziców –
Przedszkola, a Jakub – wyróżnienie wśród uczniów klas I-III.
Listy gratulacyjne przekazał również Burmistrz Korfantowa,
Zdzisław Martyna.

Dag
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25 lutego br., w Publicznym
Gimnazjum w Korfantowie
odbyła się uroczystość nadania
placówce imienia Czesława
Niemena. Uczniowie oraz
zaproszeni goście mieli okazję
zobaczyć, jak współczesna
młodzież postrzega artystę.
W prezentacji, wykonanej przez
młodzież pod opieką nauczycieli:
Ka t a r z yny Ko t e l u k o ra z
Ireneusza Misztala, mini scenki,
fragmenty filmów i nowe
aranżacje utworów Niemena
połączono z miniwywiadami.
Znajomość zarówno jego
piosenek, jak też ważnych
epizodów z życia muzyka
zachwyciła nawet Małgorzatę
Niemen-Wydrzycką, która
przyznała, że niektórych historii
nie znała. Wdowa po artyście
była gościem honorowym
uroczystości. Wzruszona pogra-
tulowała uczniom i pedagogom:
- Dziękuję burmistrzowi,

Korfantów

W HOŁDZIE NIEMENOWI
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

nauczycielom, uczniom, że
postawiliście na Niemena.
On ze swojego wczesnego
dzieciństwa wyniósł nie-
zależność. Nie czekał, aż
ktoś mu cokolwiek da.
Wiedział, że tylko własną
pracą i cierpliwością można
wiele osiągnąć.
Przyjęcie przez szkołę za patrona
takiej osobowości, jaką dla
polskiej sztuki był Czesław
Niemen, stawia przed peda-
gogami i gimnazjal istami
wysokie cele, którym powinny
przyświecać dwa ważne słowa
bliskie życiu artysty: samo-
dzielność i dzielność. I – jak
przypomnia ła Małgorzata
Niemen-Wydrzycka – szczerość
wobec samego siebie i swoich
wyborów.

Spektakl zainspirował obecnych
do skomentowania nie tylko
oryginalności muzyki Czesława
N iemena , a l e t akże j e j
uniwersalności:
-

– mówiła
poseł Janina Okrągły.
Wicekurator Rafał Rippel
przypomniał, że korfantowska
placówka zasłużyła na takiego

Ta muzyka i te słowa
t o w a r z y s z y ł y m o j e m u
pokoleniu , a fakt , że
s ł u c h a m y j e j d z i s i a j
w w y k o n a n i u g i m n a -
zjalistów to dowód na to, że
te słowa nadal żyją. Gratu-
luję wyboru patrona, który
niesie jednocześnie ze sobą
zgodę na niepokorność
i wrażliwość. To wielkie
zobowiązanie i musicie je
właściwie wypełnić

patrona również ze względu na
dotychczasową opinię i strategię
rozwoju edukacji gimnazjalnej:
-

–
powiedziała Anna Ziółkowska-
Woźny, Przewodnicząca Rady
Rodziców.
Gośćmi uczniów i nauczycieli byli
także: Dyrektor Departamentu
Edukac j i i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego –
Wa l d e m a r Za d k a , p r o f.
Uniwersytetu Opolskiego dr hab.
Wanda Laszczak, dr Radosław
M a r c i n k i e w i c z , E d m u n d
Borzemski – historyk i poeta.

Zawsze chwalimy się tą
szkołą i chętnie prezen-
tujemy ją delegacjom, także
zagranicznym. Wraz z nazwą
zyskujecie duszę, upodmio-
towienie.
Młodzież z korfantowskiego
gimnazjum wybrała na
patrona człowieka, który
nigdy nie szedł na skróty

Dagmara Duchnowska

Obecność Małgorzaty Niemen-Wydrzyckiej, znanej polskiej modelki i promotorki sztuki
Czesława Niemena, była wyjątkowym wydarzeniem w życiu szkoły

Gimnazjaliści z Korfantowa sami zdecydowali, kto będzie patronem ich szkoły. Przewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz Didyk oficjalnie odczytał Uchwałę
nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie nadania imienia „Czesława Niemena” Gimnazjum w Korfantowie.
Oficjalny dokument został przekazany szkole.

Uczniowie zdecydowali się samodzielnie zmierzyć z trudnymi aranżacjami utworów
Czesława Niemena – zebrali moc gorących oklasków.
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Koncepcja przyznawania grupom odnowy wsi mikrodotacji wymaga
również zaangażowania środków z budżetu gminy oraz własnych –
finansowych i niefinansowych – wnioskodawców. Zgodnie
z ustaleniami każdy z wnoszących swój udział musi w tym montażu
zapewnić jedną trzecią przewidzianych środków. Wkład własny grup
odnowy wsi to najczęściej praca własna, wykorzystanie sprzętu
i urządzeń; rzadziej – pieniądze. Taki układ zabezpieczenia wydatków
pozwala na organizację małych projektów oraz utrzymywanie
wysokiej aktywności społecznej w sołectwach. Po przedstawieniu
przez wnioskodawców montażu finansowego oraz wymaganych
deklaracji i oświadczeń przyznane środki zostaną przekazane na
realizację pomysłów.

Odnowa Wsi

OSIEM PROJEKTÓW NA TAK
Zestawienie wniosków złożonych przez sołectwa

w ramach Projektu „Odnowa Wsi”
Starostwa Powiatowego w Nysie

w latach 2010-2013

Miejscowości 2010 rok 2011 rok 2012 rok

Symbol Kwota Symbol Kwota Symbol Kwota

Borek

Gryżów

Jegielnica

Kuropas

Kuźnica Ligocka

Myszowice

Niesiebędowice

Przechód

Puszyna

Rączka

Rynarcice

Rzymkowice

Stara Jamka

Ścinawa Mała

Ścinawa Nyska

Węża

Włodary

Włostowa

—

XX (1 998,01 zł)

X X

XX (1 984,38 zł) X

XX (2 000,00 zł)

XX (1 995,00 zł)

X

XX (1 500,00 zł) XX (1 490,40 zł) X

XX (1 499,90 zł) XX (978,86 zł) X

XX (2 000,00 zł) XX (1 468,50 zł) XX (2 490,75 zł)

X X

XX (1 485,01 zł) X XX (1 998,22 zł)

XX (2 000,00 zł) XX (1978,80 zł) XX (2498,53 zł)

XX (1852,440 zł)

XX (2 000,00zł)

XX (1 989,07 zł) XX (1 999,99zł) X

XX (1 500,00 zł) XX (1 999,91zł) X

— —

— —

—

—

— —

— —

— —

—

— — —

— —

—

Objaśnienie symboli:
— - sołectwo w danym roku nie składało wniosku na Powiatowy konkurs „Odnowa Wsi”
X - sołectwo złożyło wniosek na Powiatowy  konkurs „Odnowa Wsi” i nie otrzymało dotacji
XX - sołectwo złożyło wniosek na Powiatowy konkurs „Odnowa Wsi”, otrzymało i rozliczyło dotację

Powiatowy konkurs Odnowy Wsi
w Powiecie Nyskim 2013 roku -
zestawienie przyznanych dotacji

Miejscowość Tytuł zadania Kwota Kwota dotacji Samorząd wsi:
wkład
finansowy
oraz
niefinansowy

Włostowa

Przechód

Jegielnica

Niesiebędowice

Puszyna

Rączka

Włodary

Rzymkowice

(praca lokalnej
społeczności,
wykorzystanie
urządzeń i sprzętu)

„Doposażenie placu 2 000,00 zł 2 000,00 zł 5850,00 zł

„Spełniamy marzenia 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 600,00 zł

„Wesoły i bezpieczny 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 080,00zł

„Biesiadujemy 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 540,00 zł

„Spacer traktem 1 500, 00 zł 1 500,00 zł 2 660,00 zł

„Nasze Podwórko 1 500,00 zł 1 500, 00 zł 4050,00 zł

„Camp Nou”- 2 000,00 zł 2 000,00 zł 3 100,00 zł

„Wesoły i bezpieczny 1 500,00 zł 1 500, 00 zł 2535,00 zł

dotacji
ze Starostwa z budżetu
Powiatowego gminy
w Nysie Korfantów

zabaw na boisku
sportowym we wsi
Włostowa”

– modernizacja placu
zabaw na terenie
przedszkola przy
Zespole Szkolno-
Przedszkolnym
w Przechodzie”

plac zabaw”

i integrujemy się
w plenerze”

pieszym to mile
spędzony czas”

– poprawa estetyki
i wyglądu wokół
świetlicy wiejskiej
w Rączce – III etap”

we Włodarach

plac zabaw- etap II”

CZY WIESZ, ŻE…?

!

!
!
!
!

!

!

Gmina Korfantów przystąpiła do programu „Odnowa Wsi
w Województwie Opolskim” w roku 1997 uchwałą – wtedy

programem objęte zostało sołectwo Stara Jamka. Kolejne pięć
sołectw: Borek, Kuropas, Przechód, Włodary i Włostowa
przystąpiły do programu w 2003 roku. Od tego momentu działania
programu stanowią jeden z priorytetów Gminy Korfantów.
Samorząd lokalny wspiera i popiera zaangażowanie i aktywność
mieszkańców sołectw uczestniczących w programie. Dzięki takiej
współpracy życie społeczno-kulturalne na obszarach wiejskich
rozwija się, a w sołectwach widać poprawę estetyki przestrzeni
publicznych.

Aż 18 sołectw na 23 bierze udział w programie Odnowa Wsi
w Województwie Opolskim

W sumie 89% mieszkańców obszarów wiejskich Gminy
Korfantów objętych jest działaniami programu

W 2012 roku kontynuowały w sumie 6 projektów, a aż 32
zainicjowały!

Łączna kwota na przedsięwzięcia odnowy wsi udostępniona
sołectwom w roku 2012 wynosi 266 430 zł, co w przeliczeniu

na 1 mieszkańca tych sołectw stanowi: 39,43 zł

Łączne nakłady majątkowe zrealizowane w roku 2012 na terenie
wiejskim gminy 697 287,34 zł - w tym w sołectwach

uczestniczących w programie 414 829,20 zł

Wśród przedsięwzięć o charakterze nieinwestycyjnym większość
projektów związana była z utrzymaniem czystości i porządku

w gminie; organizacją dożynek i innych zabaw okolicznościowych
(andrzejki, zabawy karnawałowe, z okazji Dnia Dziecka, Dnia
Kobiet, mikołajki).

Starostwo Powiatowe w Nysie zakończyło
rozpatrywanie wniosków o przyznanie dotacji
na realizację projektów związanych z wdrażaniem
programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”.
Aż osiem przedsięwzięć z dziewięciu zgłoszonych
z terenu Gminy Korfantów zostało zaakceptowanych.
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Realizacja poszczególnych zadań
wynikła z „Programu uporząd-
kowania gospodarki wodociągowej
i przyjęcia kierunków modernizacji
systemu wodociągowego zaopat-
rzenia ludności gminy w wodę
w latach 2007-2013” przyjętego
Uchwałą Nr XLIX/304/06 Rady
Miejskiej w Korfantowie z dnia 20
października 2006 r., którego
założeniem była poprawa stanu
gospodarki wodnej poprzez spięcie
wszystkich wodociągów i centralne
zasilanie ich w wodę z wodociągu
grupowego „Korfantów” ze Stacji
Uzdatniania Wody w Korfantowie.
Miało to zapewnić stałe dostawy
wody jej odbiorcom, a jednocześnie
zminimalizowanie kosztów jej
produkcji.
Pilna potrzeba przeprowadzenia
przedsięwzięć w kierunku poprawy
systemu wodociągowego w gminie
wystąpiła już w 2008 roku, kiedy to
z uwagi na zanieczyszczenie wód
podziemnych wyłączono z eks-
ploatacji Stację Uzdatniania Wody
w Przydrożu Małym, a także
z wys tępu jącymi na Stac j i
Uzdatniania Wody w Ścinawie Małej
problemami z ujęc iem wód
podziemnych.
Wykonanie zadań określonych
w ww. „Programie” uzależnione było
od dodatkowych środków poza-
budżetowych, które w 2010 roku po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
o dofinansowanie projektu pn.
„Poprawa systemu wodociągowego
w mie j scowośc i Kor fan tów,
Przydroże Małe i Ścinawa Mała oraz
budowa odcinków sieci kanaliza-
cyjnej w miejscowości Korfantów”
zostały przyznane ze środków UE
w ramach działania 321 „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007
– 2013.

Realizacja projektu podzielona
została na dwa etapy, z których
pierwszy zakończył się w grudniu
2011 r. budową kanalizacji sanitarnej
(194 mb), kanalizacji deszczowej
(317 mb) i odcinka sieci wodo-
ciągowej (159 mb) w ulicach:
Mickiewicza i Fredry w Korfantowie,
o wartości 200 tyś zł. (w tym
dofinansowanie 122 tyś zł) Wtedy też
w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011(NPPDL) powszechnie nazy-

FINAŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zakończyły się największe inwestycje związane z poprawą
systemu wodociągowego w gminie Korfantów . Podpisana
w 2010 roku umowa o dofinansowanie z samorządem
województwa opolskiego umożliwiła w latach 2011-2012
przeprowadzenie szerokiego zakresu prac, który zapewnił
stałe dostawy wody pitnej o dobrej jakości do wszystkich
miejscowości gminy Korfantów z trzeciorzędowego
zbiornika wód podziemnych (Subzbiornik Paczków-
Niemodlin GZWP 338).

wanego „schetynówką”, wykonano
nawierzchnię tych ulic (a także:
zatoki parkingowej, zatoki auto-
busowej, chodników oraz włączenie
do drogi gminnej ulicy Słowackiego),
o wartości 687 tyś zł (w tym dofinan-
sowanie 254,5 tyś zł). Kolejny etap
zakończył się w lutym 2013 roku
i obejmował:
Modernizację Stacji Uzdatniania
Wody w Kor fan tow ie wraz
z wykonaniem odwiertu stu-
dziennego w ramach której
przeprowadzono budowę odwiertu
studziennego nr 6 o głębokości 118m
wraz z obudową i uzbrojeniem studni
nr 6 oraz wymianą pomp głębi-
nowych w studniach nr 4 i 5,
wymianę wszystkich urządzeń
technologicznych wraz z armaturą
i orurowaniem ( m.in. filtry I i II
stopnia uzdatniania), wymianę
wewnętrznego zasilania energe-
tycznego, zakupiono agregat
prądotwórczy, roboty moder-
n i zacy jne ogó lnobudow lane
budynku stacji, zagospodarowanie
terenu wraz z wymianą ogrodzenia,
wykonaniem oświetlenia zew-
nętrznego, przebudową ciągów
komunikacyjnych, wykonaniem
monitoringu i wizualizacji pracy
stacji, a także monitoringu prze-
mysłowego (system kamer) wraz
z systemem alarmowym o wartości
2 , 9 m ln z ł , budowę s i e c i
w o d o c i ą g o w e j t r a n z y t o w e j
Przydroże Małe – ŚUW Ścinawa Mała
z PCV o śr. 110 o długości 3105 mb
wraz z przewiertem sterowanym
horyzontalnym (o długości 215 mb),
o wartości 352 tyś zł.
Dzięki tym inwestycjom i wpro-
wadzonym rozwiązaniom zapew-
niono mieszkańcom stałe dostawy
wody pitnej, nawet w przypadku
braku zasilania elektrycznego stacji,
o dobrej jakości z trzeciorzędowego
zbiornika wód podziemnych-
Subzbiornika Paczków-Niemodlin
o nr GZWP 338.

– tłumaczy naczelnik
Wydziału Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji Urzędu Miejskiego,
Gracjan Kurzeja.

- Na przełomie 2011-2012 roku
byliśmy zmuszeni do ograni-
czenia zakresu rzeczowego
inwestycji ze względu na
k o n i e c z n o ś ć z a c h o w a n i a
stabi lności budżetu przy
jednoczesnym prowadzeniu
innych dużych zadań inwesty-
cyjnych

W związku z tym samorząd
Korfantowa podpisał z Urzędem
Marszałkowskim aneks zmieniający
zakres rzeczowofinansowy projektu
i wyłączenie trzech zadań: budowę
kanalizacji sanitarnej wraz z prze-
pompownią ścieków w ul. Spacero-
wej w Korfantowie, tranzytu Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) Korfantów
do węzła rozgałęzienia w Puszynie
oraz rozbudowy wodociągu grupo-
wego „Korfantów” w Przydrożu
Małym poprzez budowę zbiornika
wyrównawczego i pompownię wody.
Jak zapewnia naczelnik Kurzeja,
zmiany te nie miały wpływu na
jakość i dostawy wody.
- Te zadania zostały wpro-
wadzone do kolejnego wniosku
o dofinansowanie z PROW,

który już został zaakceptowany,
umowa jest podpisana, a zakres
prac przewidziany jest do
realizacji na lata 2014 i 2015 –
mówi naczelnik Wydziału Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji.
W tej operacji zaplanowano również
zakup wozu asenizacyjnego. Koszt
całości to 1. 514,5 tyś zł zł, z czego
990,6 tyś zł to wysokość dotacji.

Koszt wszystkich zrealizowanych
prac (po wyłączeniu w 2012 roku
z zakresu rzeczowofinansowego
operacji trzech z sześciu zadań
pierwotnie objętych dofinan-
sowaniem) wyniósł ostatecznie
3.535,5 tyś. zł, z czego 2.014,5 tyś zł
zostało złożone do refundacji.

Kuropas

ŚWIĘTO KOBIET

W ramach podpisanej z końcem stycznia br. umowy
o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, w Korfantowie
będą mogły powstać nowe obiekty sportowe.

Zadanie „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Korfantów” jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” (działanie 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013.
Nowe obiekty – dwa boiska sportowe: boisko do gry w piłkę nożną
o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko do gry w piłkę siatkową , gry
w kosza oraz tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej - powstaną na
terenie przylegającym bezpośrednio do Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Korfantowie. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 300 tys.
zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity szacowany
jest na około 1 mln. zł.
Jednak duże koszty przedsięwzięcia, przekraczające obecnie możliwości
finansowe gminy, pomimo przyznanego dofinansowania, uzależniają jego
realizacje od pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych. Dlatego
tez czynione są starania o uzyskanie dodatkowego dofinansowania tego
przedsięwzięcia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

INWESTYCJE SPORTOWE

TU i TERAZ

W ramach pierwszego jubileuszu już po raz 5 Stowarzyszenie Koła
Gospodyń w Kuropasie obchodziło Dzień Kobiet. Impreza
zorganizowana w świetlicy wiejskiej odbyła się w miłej atmosferze.
Nie zabrakło także upominków, lokalnych pyszności. W roku bieżącym
w spotkaniu wzięło udział 45 Pań.
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Jolanta Bartosiewicz

STROIKI, WIEŃCE, KORONY

W tym cichym i urokliwym
sołectwie mieszka trochę ponad
400 mieszkańców, ale życie,
jakie toczy się wokół świetlicy
przyciąga również mieszkańców
sąsiednich miejscowości. Bo
centrum wsi, to nie tylko sala,
kuchnia i zaplecze sanitarne, to
również boisko, miejsce ognisko-
we, grill i ławy. Stworzyli to
wszystko sami mieszkańcy,
którzy przez ćwierć wieku, krok
po kroku, realizowali przyjęty
plan. W realizacji pomysłów
wspierała sołectwo gmina.
-

– wspomina
Stanisław Śmiałek. –

Na początku sam z dziećmi
wykopałem studnię przed
budynkiem, bo nie było tutaj
nawet wody

Potem

Kuźnica Ligocka

WSZYSTKO DLA ŚWIETLICY

wszyscy mieszkańcy złożyli
się na budowę pieca kaflo-
wego w kuchni, a gdy był już
gotowy – kupiliśmy naczy-
nia.

Tutaj odbywają się zebra-
nia wiejskie, uroczystości
rodzinne, zabawy

Dzisiaj talerze, garnki i sztućce
mają swoje miejsce w spec-
jalnych magazynach, tuż przy
kuchni. Tę zaś wyposażono
w nowoczesne urządzenia.
Wszystko po to, by mieszkańcom
stworzyć warunki do integracji.
-

– wymienia
sołtys.
W całym budynku wymienione
zostały okna, a w ostatnim roku,
w ramach małych projektów Osi
4, wyremontowano dach.

Kuchnia została wykafelkowana,
wybudowano łazienki.
Doskonałym narzędziem okazał
się fundusz sołecki i możliwości
pomocy finansowej, jaką daje
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W sali mieszkańcy
odnowili podłogę, ze składek
wybudowano kominek, jest też
przenośna dmuchawa, która
gwarantuje ogrzewanie zimą –
jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.
Wszystko przemyślane.
- Jeśli tylko jest taka
p o t r z e b a , m i e s z k a ń c y
chętnie się angażują. Nie

trzeba nikogo o nic prosić.
Mam bardzo dobrą radę
sołecką, wspiera nas Janusz
Wójcik, nasz radny powia-
towy. Możemy też liczyć na
Koło Gospodyń Wiejskich –
zapewnia pan Stanisław, który
sołtysem jest już od 14 lat.
Wcześniej był radnym, a zawsze
– społecznikiem. Wiele lat działał
na rzecz tutejszej szkoły. Za
swoją aktywność i wsparcie
społecznych działań został
w 2001 roku uhonorowany
tytułem „Zasłużony dla Gminy
Korfantów”.

Stanisław Śmiałek został opiekunem świetlicy wiejskiej
w Kuźnicy Ligockiej 25 lat temu, trzy lata po tym, jak
zamieszkał w tej miejscowości. Wtedy był to po prostu
pusty budynek, w którym od czasu do czasu spotykała się
okoliczna młodzież. Zmiany, jaki wtedy zainicjował obecny
sołtys właśnie się kończą. Można powiedzieć, że to miejsce
jest już… doskonałe.

TU i TERAZ

W dniu 20 marca br. w Gimnazjum im. Czesława Niemena
w Korfantowie odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych etapu gminnego. Najlepsi uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów już od listopada 2012 roku
zmagali się z etapem szkolnym, a następnie w wyniku uzyskania
75 % poprawnych odpowiedzi zostali zakwalifikowani do etapu
gminnego.
Etapy Gminne odbywały się od stycznia do marca 2013 roku. Na
przestrzeni tych miesięcy odbyło się 17 konkursów, w których
wzięło udział 139 uczniów.
Laureaci odebrali z rąk Burmistrza Korfantowa Zdzisława Martyny
nagrody książkowe oraz dyplomy. Serdecznie dziękujemy
dyrektorom placówek oraz nauczycielom za przygotowanie
młodzieży i życzmy dalszych sukcesów w inwestycje młodego
człowieka.

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Mieszkanka Przechodu łączy pasję twórczą z pasją
edukatorki. Zawodowo związana z pracą w bibliotece,
swoje pedagogiczne wykształcenie chętnie wykorzystuje
organizując pokazowe lekcje dla dzieci i młodzieży,
promując dekoracje związane z Bożym Narodzeniem,
Wielkanocą i dniem Wszystkich Świętych.

W domu wianki i stroiki były wcześniej domeną mamy pani Jolanty oraz jej
ciotki. Dzisiaj rękodziełem zajmuje się także jej córka - Justyna, która
naturalnymi elementami, jak szyszki, czy skorupy orzechów, zdobi szklane
butelki.
Pani Jolanta szlify związane z wykorzystaniem roślin w zdobnictwie
zbierała w szkole średniej - Technikum Ogrodniczym w Prószkowie -
i później, gdy pracowała w zakładzie ogrodniczym. Wianki i stroiki stały się
więc naturalnym hobby. Jeszcze przed powołaniem do życia Grupy
Twórczości Artystycznej, razem z Zuzanną Sozańską pojechały z pracami
dzieci na Wystawę Twórców Ludowych do Prudnika.
-

-
wspomina Jolanta Bartosiewicz.
Stroiki, wianki i korony to jej wyznacznik - są różne i zależą od okazji, na
którą się je przygotowuje, ale też od mody. Mniejsze i większe. Bardziej
i mniej zdobne.
-

– podsumowuje artystka.
Jej oryginalne prace można zamówić, ale też zobaczyć, gdy na dzień
Wszystkich Świętych zdobi Grotę Matki Boskiej w kościele im. Jana
Chrzciciela w Przechodzie.

Prezentowałyśmy palmy wielkanocne i kroszonki, które
wcześniej brały udział w konkursie wielkanocnym zorga-
nizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Korfantowie.
Wtedy zobaczyłam, jakie rzeczy robią ludzie i bardzo mi się to
spodobało. To były świetne pomysły. Gdy wróciłyśmy,
zaczęłyśmy zachęcać te osoby, o których wiedziałyśmy, że coś
takiego robią, zachęcać do pokazania się. Po prostu chodziłyśmy
po domach. Można powiedzieć, że taki był początek grupy

Najłatwiej wykonać świerkowe, najtrudniej te ze zbóż - one
wymagają najwięcej pracy i cierpliwości. Wszystko, co naj-
ważniejsze to inwencja, do tego drut i klej
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OCR jest dla gminy ważnym
elementem – wpływa na rozwój
lokalny, promuje ten obszar
w kraju i za granicą, jest
na jw iększym pracodawcą
i inicjatorem przedsięwzięć
ch ron i ą c ych h i s t o r y c zną
architekturę miasta. Trudno nie
zgodzić się z dyrektorem
Machelskim, gdy mówi:
-

Tutaj trafiają pacjenci z całego
kraju, bo ośrodek cieszy się
uznaną renomą. Już w tej chwili
trwają zapisy na zabiegi
planowane w roku 2018. Jako
zakład świadczący usługi
rehabilitacyjne, korfantowskie
Cen t r um po równu j e s i ę
z ośrodkami w Konstancinie
i w Reptach, w odniesieniu do
usług ortopedycznych OCR
należy do najlepszych w kraju
razem z Piekarami Śląskimi.
Wysoki standard usług medycz-
nych rozwija się niezależnie od
miejsca, w którym mieści się
ośrodek. Zabytkowa substancja
ogranicza potencjał Centrum.
Szansą dla ośrodka była
rozbudowa i wyprowadzenie
usług medycznych z Zamku.
Szansą na realizację tego
pomysłu były fundusze unijne.
-

Nie byłoby OCR bez gminy
i nie byłoby gminy bez OCR.

W 2005 roku zewnętrzna

Opolskie Centrum Rehabilitacji

KONSEKWENCJA PRZEDE WSZYSTKIM

Graficzne odwzorowanie koncepcji rozbudowy Opolskiego
Centrum Rehabilitacji , podobnie, jak dokumentacja
realizowanych z dofinansowaniem unijnym projektów  jest
stałym elementem w gabinecie dyrektora ośrodka,
Wojciecha Machelskiego. Pozwala pamiętać, o tym, co dla
niego i dla wszystkich pracowników najważniejsze
w ostatnich latach: o rozbudowie Centrum.

firma opracowała dla nas
koncepcję tak zwanego
ułożenia szpitala. Od tego
czasu – analizując ten
dokument i wprowadzając
konieczne zmiany – jest to
dla nas wszystkich wyznacz-
nik celu, do którego dążymy
– mówi Wojciech Machelski.
Zespół OCR jest w trakcie
realizacji inwestycji finanso-
wanej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Regio-
nalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego, dzia-
łanie 6.2 Rewitalizacja terenów
zdegradowanych) i współ-
finansowanej z budżetu woje-
wództwa opolskiego. Zadanie
zostało podzielone na dwa etapy,
z którego pierwszy kończy się
w k w i e t n i u t e g o r o k u .
Dotychczas prace obejmowały
p rzebudowę i s tn i e jących
pawilonów i nadanie im nowych
funkcji: izby przyjęć, działu
diagnostyki obrazowej, działu
farmacji, poradni.
Wartość kosztorysowa całego
zadan i a wyn i o s ł a oko ł o
7 100 000 zł, po przetargach
kwota ta zmniejszyła się do
4 162 000 zł, z czego w ramach
RPO WO dofinansowano zadanie
w wysokości 2 187 000 zł,
a z budżetu województwa –

1 974 000 zł. Dużo bardziej
kosztowny okazuje się etap
drugi, który rozpocznie się także
w kwietniu br. Po zakończeniu
p r o c edu r y p r z e t a r gowe j
wiadomo już , że ca łość
inwestycji wyniesie 13 975 000
zł, w porównaniu z pierwotnie
wyliczonym kosztem i tak taniej
o blisko milion. Zakres prac też
jest dużo większy: budowa bloku
operacyjnego z dwiema salami,
centralna sterylizatornia, oddział
wybudzeń.
To są konieczne zmiany. Fakt, że
centrum mieści się w zabytku
mocno ogranicza jakiekolwiek
działania – wszystko musi być
konsultowane z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
W praktyce oznacza to nie-
możność dostosowania wyma-
gań związanych z działalnością
OCR do przepisów chroniących
Zamek.
-

– zapowiada
dyrektor ośrodka i pewnie dąży
do celu. W kolejce czeka
następny projekt budowa

Musimy wyprowadzić
szpital z Zamku

pawilonu na 100 łóżek dla
przewlekle chorych.
Zabytek nie zostanie jednak
pozostawiony sam sobie –
istnieje już spójna koncepcja
wykorzystania tego miejsca na
potrzeby kształcenia specja-
listów w zakresie rehabilitacji
i ortopedii. Nowoczesny i znany
w kraju i za granicą zakład,
z własnym centrum edukacyjno-
konferencyjnym byłby dla
Korfantowa i całej gminy
znakomitym bodźcem rozwo-
jowym.

Na zdjęciu: Dyrektor Wojciech
Machelski prezentuje graficzne
odzwierciedlenie pomysłów.

Projekt „Przebudowa i roz-
budowa Opolskiego Centrum
Rehabilitacji w Korfantowie”
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach
RPO WO 2007-2013

Dagmara Duchnowska

Od roku Szkoła Podstawowa im.
Wojska Polskiego w Korfantowie
może poszczycić się tytułem Szkoły
Odkrywców Talentów. Nazwa ta
przyznawana jest placówkom, które
odkrywają i twórczo rozwijają talenty i uzdolnienia
swoich podopiecznych. Jednym ze sposobów pracy
z uczniem zdolnym jest organizacja Dnia Promocji
Talentów, który odbył się 21 marca br. i był
obchodzony w korfantowskiej podstawówce już po
raz trzeci. Uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności wokalne, taneczne i plastyczne. Były
również występy kabaretowe, pokazy sztuczek
karcianych, prezentacje ciekawych doświadczeń
przyrodniczych oraz konkursy.
Zdjęcia z dnia talentów dotępne na stronie
internetowej www.zspkorfantow.pl.

W dniu 1 marca 2013 r. odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Ma on na celu popularyzowanie przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, wiedzy na temat techniki
pożarniczej, organizacji ochrony przeciw-
pożarowej oraz historii i tradycji ruchu
strażackiego. Spośród 17 uczestników Jury
eliminacji gminnych wyłoniło zwycięzców
w dwóch grupach wiekowych.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej
z grup tj. Marek Kłonowski i Oliwia Hauzer
oraz Kamil Kruczkiewicz i Jędrzej Błaszczuk
zakwalifikowali się do eliminacji powia-
towych, które odbędą się 10 kwietnia 2013 r.
w Gimnazjum w Korfantowie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie

ODKRYWAMY TALENTY
MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
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Dwie imprezy lekkoatletyczne odbyły się w marcu w Korfantowie.
W sobotę 2 marca br. w parku miejskim w Korfantowie odbyły się
Mistrzostwa Województwa Opolskiego w biegach przełajowych we
wszystkich kategoriach wiekowych. Na starcie stanęło blisko 150
zawodników z 10 klubów lekkoatletycznych, z których najlepszy był
bez wątpienia LUKS MGOKSiR. Nasi reprezentanci zdobyli 14 medali
w konkurencjach indywidualnych i zdobyli w sumie 152 pkt. Drugie
miejsce zajęli biegacze z MULKS Juveni Głuchołazy - 12 medali i 129
pkt ., trzecie - MMKS Kędzierzyn – Koźle: 4 medale i 54 pkt.

W piątek 8 marca 2013 r. na stadionie miejskim w Korfantowie odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegach
Przełajowych. Organizatorami zawodów byli: Opolski Okręgowy
Związek Lekkiej Atletyki, Opolska Federacja Sportu, MGOKSiR
w Korfantowie, LUKS MGOKSiR Korfantów oraz Publiczne Gimnazjum
w Korfantowie.

Biegi przełajowe

DWA DNI ZMAGAŃ

W dniu 16-17.02.2013r. w Spale odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski
seniorów w lekkiej atletyce. Na dystansie 3000 m w zawodach
wystartowała zawodniczka MGOKSiR Korfantów Barbara Niewiedział.
Zawodniczka trenowana przez Mariusza Żabińskiego z czasem
9.33.28 s zdobyła brązowy medal poprawiając rekord życiowy
o ponad10 sekund. Zwyciężyła zawodniczka AZS AWF Kraków
Katarzyna Broniatowska z czasem 9.21,12s. przed Moniką Harasim
AZS Warszawa - 9.28,51s (zawodniczki na zdjęciu niżej). Był to jedyny
medal uzyskany przez lekkoatletów z naszego województwa. Jak
mówi trener lekkoatletki, Barbara rozpoczęła w listopadzie obozem
sportowym w Zakopanym. Plan startu opracowany przez trenera
zakładał walkę w zawodach halowych oraz w biegach przełajowych.
-

– mówi Mariusz Żabiński.
Z Mistrzostw Polski z Bydgoszczy Barbara przywiozła kolejny brązowy
medal. Warunki pogodowe podczas tegorocznych zawodów, które
odbywały się 10 marca, były fatalne. Nie sprzyjała sportowcom także
trudna pod względem technicznym trasa. Mimo to, reprezentantka
MGOKSiR Korfantów zajęła w swojej kategorii trzecie miejsce, tylko
niewiele tracąc na rzecz Angeliki Cichockiej (Talex Borzytuchom)
i Sylwii Ejdys (Śląsk Wrocław).
Zawody były również kwalifikacjami do Mistrzostw Świata, dlatego na
starcie stanęły wszystkie aktualnie najlepsze zawodniczki z kraju. Bieg
odbywał się na dwóch dystansach 4km i 8km. W pierwszym
wystartowało 19 zawodniczek, wśród nich Barbara Niewiedział –
jedyna reprezentantka województwa opolskiego. O zwycięstwo
walczyła z dwiema faworytkami: Angeliką Cichocką i Sylwią Ejdys,
które razem z naszą biegaczką wyszły na prowadzenie zaraz po
starcie. Po dwóch kilometrach przewaga tej trójki nad pozostałą grupą
wynosiła około 100 metrów. 300 m przed metą mocno przyśpieszyła
Cichocka, która nieznacznie wygrała z czasem 13.11 s, przed Ejdys -
13.16s i Niewiedział -13.20s. Kolejną na mecie: Marię Sławik z AZS
AWF Kraków Barbara Niewiedział wyprzedziła o 4 sekundy.
Basiu, gratulujemy!

Życie jednak lubi sprawić niespodzianki. W styczniu przed
wyjazdem na obóz do Szklarskiej Poręby Basia doznaje urazu
przyczepu mięśnia brzuchatego łydki nogi prawej. Cały plan
przygotowań w tym momencie upadł. Wydawało się, że
wyjazd na Mistrzostwa Polski jest niemożliwy. Są jednak
wspaniali ludzie, którzy oferowali bezinteresowną pomoc.
Szybka diagnoza postawiona przez dr Witolda Kłosowskiego
oraz rehabilitacja mgr Pawła Szkopka z Nysy sprawiły,
że w ciągu dwóch tygodni zawodniczka wznowiła treningi
i wyjechała na zawody

Mistrzostwa Polski Seniorów

BARBARA BRĄZOWA

Tenis stołowy

Piłka siatkowa

XI Turniej Tenisa Stołowego Młodych Strażaków z Gminy
Korfantów o puchar Naczelnika OSP Włostowa odbył się na
początku lutego. Uczestniczyło w nich 40 zawodników –
reprezentantów gminnych jednostek OSP w kategoriach:
gimnazjum oraz szkoły podstawowe. Organizatorem zawodów był
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarna we Włostowej przy współpracy
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Korfantowie.

Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Dyrektora MGOKSiR
w Korfantowie odbył się 23 lutego br. W rozgrywkach wzięły udział
cztery drużyny: Brzeg Gwarant, Jasienica Dolna, Włodary
i Ścinawa.
Kolejne miejsca zajęły: I - Włodary, II - Brzeg Gwarant,
III - Ścinawa, IV – Jasienica.

SPORTOWE KRÓTKO
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WYDARZENIA: KWIECIEŃ I MAJ 2013

ZAPRASZAMY

VIII  Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego

Ścinawski Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny

Gminne Zawody OSP dla Seniorów

„Dzień Europejski”

20-21 kwietnia - Hala Sportowa w Korfantowie
impreza międzynarodowa z udziałem ok.120 zawodników

z klubów sportowych z Polski, Czech, Niemiec, Francji i Belgi
(org. M-GOK,SiR)

02 maja - boisko sportowe OSiR w Ścinawie Małej
(org. LZS Ścinawa M. oraz WDK Ścinawa Nyska)

05 maja - Stadion Sportowy w Korfantowie
(org. Zarząd Gminny OSP w Korfantowie).

12 maja - Hala Sportowa w Korfantowie
(org. Szkoły Podstawowe i Gimnazja oraz M-GOKSiR).


