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Przydroże Małe 
czeka na nową świetlicę wiejską 
  
 Do końca sierpnia br. zaplanowana została budowa nowej świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym, później obiekt 
czekają  już tylko odbiory techniczne. 

 17 września br. Burmistrz Korfantowa zaprasza nie tylko rolników, ale wszystkich mieszkańców gminy na 
Gminne Święto Plonów  właśnie do Przydroża Małego,  które poprzedzi oddanie do użytku nowego obiektu wiejskiego. 
Już teraz zapraszamy na oficjalne otwarcie świetlicy i dożynki gminne. 

 Przypominamy, że wartość zadania zgodnie z podpisaną w grudniu 2021 roku umową wynosi 956 385,95 zł, 
a Gmina Korfantów  pozyskała do zadania dofinansowanie  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
w wysokości  500 000,00 zł.

Rusza przebudowa ul. Spacerowej w Korfantowie
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 31 maja 
2022r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Korfantów a firmą Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR 
Przemysław Bońkowski z Opola na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem  
i oświetleniem ulicznym w Korfantowie”. 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.
Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy  
ul. Spacerowej oraz częściowo ul. Parkowej 
w Korfantowie na odcinku o długości ok. 
442mb (od Rynku do drogi powiatowej  
ul. Kościuszki) w zakresie m.in.::
- rozbiórka nawierzchni drogi z płyt betonowych 
oraz chodników z płytek betonowych, kostki 
betonowej;
- wykonanie korytowania wraz z podbudową  
z kruszywa łamanego
- wykonanie nawierzchni drogi, chodników oraz 
wjazdów na posesje z kostki betonowej
- wykonanie zabudowy 15 słupów z oprawami 
oświetlenia ulicznego
Nadzór inwestorski na zadaniu realizuje 
firma INNTEST – USŁUGI W BUDOWNICTWIE  
z Opola reprezentowana przez Pana Marcina 
Galbierza.

Wartość umowna brutto robót budowlanych  
wynosi 1.116.613,75 zł.
Dofinansowanie w kwocie 551.560,00 zł tj. do 
63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

                                                   

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”. 

Operacja pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w 
Korfantowie” mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost 
dostępności do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi Spacerowej w 
Korfantowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie” mająca na 
celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do obiektów użyteczności 
publicznej poprzez przebudowę drogi Spacerowej w Korfantowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Nowe inwestycje w Domu Pomocy  Społecznej ,,Maria”  
w Korfantowie

 Z inicjatywy Naczelnika Wydziału Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  
w Nysie Pana Jacka Tarnowskiego i Krzysztofa Skiby 
w kwietniu br. na terenie należącym do Domu Pomocy 
Społecznej ,,Maria” w Korfantowie- (na obszarze 
nowo powstałych urządzeń baterii fotowoltaicznych 
zasilających budynek seniorów) zasiane zostały 
nasiona roślin miododajnych. 

Teren został wzbogacony m.in. o koniczynę, nostrzyk 
biały, gorczycę, grykę, bławatek, cykorię, groch oraz 
słonecznik.
Pierwsze rośliny już kwitną i nektarują z czego 
zadowolone są z pewnością miejscowe pszczółki. 

Nadmienić należy, że z końcem 2021 roku w tym miejscu wybudowana została farma fotowoltaiczna (koszt. 250 tys. zł), 
której zadaniem jest wytwarzanie prądu na potrzeby obiektu. DPS Maria w Korfantowie pozyskał także środki w wysokości 
200 tys. zł za które wykonana została profesjonalna sala rehabilitacyjna, z której korzystać mogą pensjonariusze.   

Nowej Dyrektor DPS ,,Maria” w Korfantowie Annie 
Januszewskiej-Zdanowicz gratulujemy kreatywności 
w poprawie warunków życia mieszkańców oraz 
inwestycji w ochronę środowiska.

24 lutego 2022 roku to dzień, który w kartach historii zapi-
sał się jako dzień agresji Rosji na Ukrainę. Wojna ta nie tylko 
zaburzyła spokój  w Europie, ale przede wszystkim przyczy-
niła się do ogromnej fali emigracji ludności ukraińskiej, która 
schronienie znalazła przede wszystkim w krajach sąsiadu-
jących m.in. w Polsce, a osoby te  dotarły również do gminy 
Korfantów. 

Poniżej harmonogram działań Gminy Korfantów w zakresie pomocy uchodźcom:

27 lutego br. druhowie ze wszystkich jednostek OSP  przekazali zbędny sprzęt ratowniczy do PSP  w Nysie, skąd trafił 
on najpierw  do  Opola, a następnie na Ukrainę.
28 lutego br.  gmina zamówiła 35 łóżek polowych, kołder i poduszek  (z  przeznaczeniem dla uchodźców  w razie alokacji 
w naszej gminie osób do obiektów oświatowych i strażackich).
Od 28 lutego br. w świetlicach  wiejskich  na terenie gminy Korfantów i na hali sportowej w Korfantowie  prowadzone 
były zbiórki darów dla uchodźców. Dzięki ogromnej ofiarności mieszkańców udało się zebrać produkty pierwszej potrze-
by w bardzo dużych ilościach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym. 
Od 1 marca br.  osoby prywatne z gminy Korfantów rozpoczęły przyjmowanie pierwszych uchodźców w swoich  domach  
zarówno osób spokrewnionych jak i niespokrewnionych. 
4 marca br. do Korfantowa dzięki rodzinie pracodawcy mieszkanki Ścinawy Małej do Korfanto-
wa dotarł tir darów z Niemiec (szacunkowa wartość przekazanych  produktów ok. 200 tys. zł). Część da-
rów przekazana została do Domu Diecezjalnego w Nysie, gdzie ulokowani zostali niepełnospraw-
ni mężczyźni, część przekazana została do magazynu Wojewody Opolskiego do Krapkowic, skąd wyruszyła 
bezpośrednio na Ukrainę.  Pozostałe dary przekazywane zostały osobom, które znalazły zakwaterowanie zarówno  
w rodzinach prywatnych jak i na pawilonie sportowym w Korfantowie. 
Od 5 marca br. grupa ok. 20 wolontariuszy, dzięki dużemu wsparciu sponsorów przygotowywała pokoje w obiekcie 
przyszpitalnym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. W tym czasie na obiekcie wykonano: zabezpieczenie 
dachu przed zaciekaniem, malowanie wszystkich pomieszczeń, pranie tapicerki wykładzinowej, sprzątanie komplekso-
we. Obiekt wyposażono w niezbędny sprzęt kuchenny   (w tym małe agd) , wydzielono bawialnię i salę do spożywania 
posiłków. Prace zakończono 12 marca. Obiekt był w stanie zapewnić schronienie w dobrych warunkach 17 uchodźcom. 
Od 13 marca br.  rozpoczęliśmy kwaterowanie pierwszych osób na  pawilonie sportowym w Korfantowie . Odbiór osób  
z dworca PKP w Opolu   i dowiezienie do miejsc noclegowych zapewniali  druhowie z OSP  KRSG Korfantów. 
Od 16 marca br. uruchomiony został system rejestrów państwowych PESEL z przeznaczeniem do rejestracji uchodźców.   
Od 17 marca br. pozyskaliśmy fotografa, który wykonywał bezpłatnie  i na miejscu zdjęcia każdemu uprawnionemu 
obywatelowi Ukrainy;
Od 17 marca br. Burmistrz Korfantowa przyjmował  wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego  (300 zł) 
przysługującemu każdemu obywatelowi Ukrainy, który przebywa  na terytorium RP.
Od 23 marca br. mieszkańcy gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom mogli w Urzędzie składać 
wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu.
Od 24 marca br. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie zatrudniona została na okres 4 miesięcy, Pani ze znajomością języka 
ukraińskiego, która kontaktuje się z uchodźcami w razie potrzeby  i pomaga im w wypełnianiu urzędowych dokumentów. 
Od 26 marca br. obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ za pośrednictwem por-
talu elektronicznego ZUS PUE. Pracownicy UM w Korfantowie pomagali także w wypełnianiu i składaniu wniosków  
o świadczenie. 
28 marca br. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego a Ścinawie Małej dotarł tir z francuskiej gminy Boulleret. Szkoła w tej 
gminie ściśle współpracuje z naszą szkołą w Ścinawie Małej. Ogólnie partnerzy z Francji przekazali  3 palety  darów dla 
uchodźców. Z zastrzeżeniem, iż dwie z nich mają trafić na Ukrainę. Wypełniając dyspozycję darczyńców:
29 marca br. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej przekazała dwie palety darów stowarzysze-
niu Wspólnota Polska Oddział w Opolu, które 2 kwietnia wyruszyły na Ukrainę;
Od początku ulokowania w gminie  matek z dziećmi dzieci miały opiekę w przedszkolach i szkołach działających na te-
renie gminy.
Pracownicy Urzędu Miejskiegow Korfantowie, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie oraz 
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie pomagali  na załatwianiu spraw związanych ze zdrowiem (umawianie 
wizyt lekarskich), administracyjnych (pomoc w załatwianiu formalności w urzędach i instytucjach) aktywizacji zawo-

Gmina Korfantów otrzymała 2 603 000 zł 
na modernizację dróg
Gmina Korfantów otrzymała dofinansowanie z programu Polski Ład na zadanie pt. „Modernizacja infrastruktury dro-
gowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów”.
W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa dróg o łącznej długości ok. 1,8 km w zurbanizowa-
nej części miejscowości w Korfantowie (ok. 1326 m) obejmująca ulice Ulianówka, ul. Nowa, ul. Poprzecz-
na oraz w Ścinawie Malej ( ok. 474 m ) ul. Tylna z ciągiem pieszym w kierunku ul Klasztornej i odcinek  
ul. Rynek. Przewidywany zakres obejmuje m.in. wykonanie korytowania wraz z rozbiórką istniejących zdegradowa-
nych nawierzchni dróg na odcinkach gdzie występują, profilowanie, podbudowy z elementami wzmocnienia podłoża, 
fakultatywnie nawierzchni mineralno- bitumicznej oraz z kostki betonowej (m.in. dla jezdni, zjazdów), regulacji urzą-
dzeń, wykonanie urządzeń odprowadzających wody opadowe z pasa drogowego w tym odcinki kanalizacji burzowej, 
wykonanie drogowych obiektów inżynierskich (m.in. przepustów), włączeń do dróg i skrzyżowań w tym dróg powia-
towych, oznakowania, częściowego profilowania rowów na odcinkach gdzie występują z indywidualnym wynikają-
cym z potrzeb dostosowaniem i przyjęciem poszczególnych elementów tego zakresu do danej drogi.
Kwota dofinansowania 2 603 000,00 zł. 



dowej osób przybyłych jak i opiece 
sprawowanej głównie nad osobami 
znajdującymi się na obiekcie sportowym  
w Korfantowie. Ogrom pracy wykonują 
względem obywateli Ukrainy rodziny 
z gminy Korfantów, które zdecydowały 
się na przyjęcie uchodźców do swoich 
domów za co szczególnie dziękujemy. 
Duże podziękowania należą się rów-
nież Pani doktor Grażynie Mackiewicz 
- Zabochnickiej, doktor Marii Czer-
ner, pielęgniarkom z  ośrodka zdrowia  
w Korfantowie za wszelką  udzieloną 
pomoc w tym trudnym dla wszystkich 
czasie. 
 

Łącznie na terenie gminy Korfantów 
schronienie znalazło ok. 150 osób. 
Obecnie w gminie pozostało 108 osób, 
część z nich deklaruje powrót do swojego kraju w miesiącach wakacyjnych  lub jeśli tylko warunki bezpieczeństwa w ich 
kraju ulegną poprawie. 

Honorowy Order Zasług 
dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR
25 marca 2022r. Państwo Gabriela i Mariusz Frankowscy ze 
Ścinawy Małej uhonorowani zostali najwyższym odznaczeniem 
nadawanym przez Radę Powiatu Nyskiego tj. Honorowym Orde-
rem Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR.
Państwo Gabriela i Mariusz Frankowscy od 2001 roku są zawo-
dową rodziną zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. 
Przez ten okres zapewnili opiekę dla ponad 60 dzieci. 
Na chwilę obecną rodzina zastępcza pod swoją opieką ma 9 ma-
łoletnich dzieci. Rodzina przyjmuje pod swoją opiekę dzieci od 
noworodków- do wieku szkolnego, zarówno dzieci zdrowe jak  
i z niepełnosprawnością.
Państwo Frankowscy wielokrotnie wyrażali zgodę na przyjmo-
wanie pod swoją opiekę dzieci ponad stan. Zapewniają swoim 
wychowankom odpowiednią opiekę oraz warunki bytowe. Dbają 
o ich potrzeby stan zdrowia, edukację, stałą rehabilitację i rozwój. 
Wśród mieszkańców Ścinawy Małej i Nyskiej Państwo Fran-
kowscy odbierani są jako rodzina żyjąca nieustannie dla dzieci, 
skromna, ciesząca się ogromnym uznaniem mieszkańców.
Pomoc dzieciom jest dla nich celem samym w sobie, z którego 
świetnie się wywiązują każdego dnia. 
Serdecznie gratulujemy otrzymania najwyższego orderu Powiatu Nyskiego. 

Festiwal Czesława Niemena

29 kwietnia 2022r. odbył się VIII Wojewódzki Festiwal Piosenek Czesława Niemena pod patronatem Burmistrza Korfan-
towa. 

Miło było nam gościć Burmistrza Korfantowa Pana Janusza Wójcika, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pana 
Marka Misztala, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej Panią Joannę Beśkę, Pana Marka Kryjo-
ma, Pana Edmunda Borzemskiego, Pana Stanisława Szkolnego, wszystkich opiekunów i uczestników festiwalu.

Przed rozpoczęciem Festiwalu Pani Dyrektor Małgorzata Sinicka wręczyła dwie statuetki dwóm wyjątkowym osobom 
- Panu Edmundowi Borzemskiemu i Panu Markowi Kryjomowi – obaj Panowie zostali PRZYJACIÓŁMI SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ NR 2 IM. CZESŁAWA NIEMENA W KORFANTOWIE.

W jury zasiedli:

- Marek Kryjom

- Stanisław Szkolny

- Marek Misztal

Poniżej przedstawiamy wyniki tegorocznego festiwalu:

W I kategorii – soliści (kl. IV-VIII) zwycięzcami zostali:

I miejsce: Anna Trytko „Jednego serca” – SP nr 5 w Nysie

II miejsce: Pola Pater „Domek bez adresu” – ZSP w Ścinawie Małej

III miejsce: Nadia Gromuł „Obok nas” – Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie

Wyróżnienie: Katarzyna Huzar „Sen o Warszawie” – SP nr 2 w Korfantowie

Wyróżnienie: Jessika Gajewska „Domek bez adresu” – SP we Włodarach

Wyróżnienie: Martyna Larysz „Domek bez adresu” – Gminne Centrum Kultury w Głogówku

Wyróżnienie: Emilia Jarosz „Sprzedaj mnie wiatrowi”– PSP w Łambinowicach

W II kategorii – zespoły (kl. IV-VIII) zwycięzcami zostali:

I miejsce: Zespół wokalny „BIS”: „Pod papugami”– SP nr 2 w Korfantowie

II miejsce: Zespół wokalny „TERCET”: „Obok nas” – PSP w Łambinowicach

W III kategorii – soliści (szkoły ponadpodstawowe) zwycięzcami zostali:

I miejsce: Alicja Czajkowska „Czas jak rzeka” – LO w Paczkowie

II miejsce: Hanna Szkudlarek „Stoję w oknie”– Pracownia Głosu w Namysłowie

III miejsce: Julia Imielska „Jednego serca” – Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Nysie

Wyróżnienie: Tomasz Winkler „Wiem, że nie wrócisz” - Gminne Centrum Kultury w Głogówku

Wyróżnienie: Julia Chudy „Płonąca stodoła”- Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Nysie

W IV kategorii – zespoły (szkoły ponadpodstawowe) zwycięzcami zostali:

I miejsce: Zespół wokalny „WE”: „Baw się w Ciuciubabkę”- Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Nysie

Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok na kolejny festiwal.
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IX Dzień Rodziny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
we Włodarach

 Po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią, 11 czerwca 2022 
roku, odbył się IX w historii ZSP we Włodarach Dzień Rodziny. W czasie 
uroczystości nastąpiło otwarcie wiaty biesiadnej we Włodarach. Należy 
podkreślić, że  każdą imprezę w tej miejscowości wspierają i współor-
ganizują wszystkie organizacje działające we Włodarach (Fundacja „Dla 
Przyszłości”, Rada Rodziców ZSP we Włodarach, , Sołectwo, Rada Pa-
rafialna, KGW, OSP, Stowarzyszenie „Villa Vlokmari”, LZS)- tak było i tym 
razem. Dzięki tej współpracy IX Dzień Rodziny był wyjątkowy. 
 Na gości czekało mnóstwo wrażeń. Rada Rodziców przygotowała 
loterię fantową oraz stoiska gastronomiczne. Koło Gospodyń Wiejskich 
we Włodarach przekazało na Dzień Rodziny 1000 włodarskich pierogów, 

których bardzo szybko zabrakło! Można było zjeść kiełbaski z grilla, frytki, zapiekanki, domowe ciasto, napić się kawy  
i herbaty. Na chętnych czekała loteria fantowa, w której można było spró-
bować szczęścia i wygrać atrakcyjne nagrody główne. Coś dla ducha!
 Coś dla ciała! Grono Pedagogiczne Przedszkola i Szkoły we Wło-
darach przygotowało dzieci do występów artystycznych oraz zapewni-
ło mnóstwo innych atrakcji. Każdy zespół klasowy albo zatańczył, albo 
zaśpiewał, recytował, albo pokusił się na występ kabaretowy. Odbył się 
„Rodzinny turniej sportowy” oraz mecz piłki nożnej „Tatusiowie- syno-
wie” i „Mamusie-córki”. Konkursy tańca, turniej „MasterChef”- to dodat-
kowe atrakcje czekające na uczestników imprezy. 
 Dla chętnych dostępne było „stoisko zdrowia”, na którym dy-
plomowane pielęgniarki ważyły, mierzyły wzrost i ciśnienie każdego, 
kto chciał dowiedzieć się, czy jest zdrowy. Panie pielęgniarki ochoczo przekazywały rady każdemu, kto jej potrzebował.  
Chętni wzięli udział w losowaniu tortu. 
 W czasie „Dnia Rodziny” odbył się konkurs na rymowankę antyalkoholową, antynikotynową i antynarkotykową. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Włodar zaprezentowała symulację wypadku motocyklowego oraz uczyła, jak reagować w ta-
kiej sytuacji i jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich we Włodarach, 
pani Danuta Rzepska, wygłosiła wykład „Jak ulepić idealne pierogi”. Można było uczyć się pilotowania dronem poprzez 
symulator, jak również pilotować drony pod okiem instruktora. Obok tego trwały występy artystyczne wychowanków 
Przedszkola i Uczniów Szkoły- tańce, piosenki, recytacje wierszy, kabarety. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna, 
którą poprowadził DJ BLONDI. Zabawa trwała do białego rana, a jej uczestnicy bawili się przednio i bezpiecznie. 
 Każde dziecko bezpłatnie mogło się bawić na zamku dmuchanym, który użyczyła Gmina Korfantów.  
Niewątpliwie najważniejszym punktem programu było poświęcenie i oficjalne otwarcie wiaty biesiadnej we Włodarach 
Pan Burmistrz Janusz Wójcik oraz pani Sołtys Ewelina Sobota skierowali kilka słów do zgromadzonych gości, następnie 
ksiądz proboszcz Tadeusz Młot poświęcił obiekt. W czasie symbolicznego przecięcia wstęgi, słychać było fanfary, nato-
miast zgromadzone wokół dzieci wypuściły w niebo baloniki napełnione helem. To symboliczny gest, który miał wyrazić 
nadzieję, że wiata biesiadna posłuży mieszkańcom w sposób kreatywny i potrzebny środowisku. Niech tu zawsze będzie 
kolorowo i ciekawie. 
 IX Dzień Rodziny okazał się niezwykle potrzebny. Po dwóch latach stagnacji, ludzie się zjednoczyli i znów razem 
dokonali czegoś wspaniałego. Na imprezę przybyło wielu gości spoza Włodar. 

Opracowała: D. Babicz 
Dyrektor ZS-P we Włodarach 

Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 
w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Nazwa projektu: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary

Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary
Gmina Korfantów zrealizowała zadanie  pn. „Budowa wiaty biesiadnej we Włodarach”, mające na celu stworzenie 

warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Włodar determinujących rozwój miejscowości poprzez 
udostepnienie jej mieszkańcom wiaty biesiadnej wraz z wyposażeniem. Operacja współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze 

kultury.
Wartość realizowanej operacji „Budowa wiaty biesiadnej we Włodarach” wynosi: 207 558,49 zł  w tym 

ze środków EFRROW: 68 076,00 zł. 

KORFANTÓW Z PUCHAREM FRIEDLAND CUP 2022
Reprezentacja Gminy Korfantów- uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej (rocznik 2010) w składzie:

- Igor Aliev;
- Mateusz Bandurowski;
- Tobiasz Bandurowski; 
- Paweł Gęsiewicz;
- Fabian Pazurek;
- Cezary Pępek;
- Tomasz Siwek;
- Adam Słowik;
- Błażej Ważny 

WYGRAŁA MIĘDZYNARODOWY  TURNIEJ PIŁKARSKI FRIEDLAND CUP 2022.
Tegoroczny turniej zorganizowany został w dniach 17-19.06 we Frydlant (Liberec) w Czechach.  W tegorocznej edycji tur-
nieju udział wzięło 8  najlepszych drużyn  piłkarskich z miast partnerskich gminy Korfantów (miast, które w przeszłości 
nosiły nazwę FRIEDLAND: z Polski, Czech i Niemiec). Mecz finałowy drużyna z Korfantowa rozegrała  z drużyną z Nie-
miec (Mecklenburg) wygrywając wynikiem 4:1. Warto zaznaczyć, że reprezentacja młodzieży z Korfantowa nie przegrała 
ani jednego z 5 meczy turnieju. Gratulujemy piłkarzom i opiekunom: Violettcie Piekarskiej (nauczycielce wychowania 
fizycznego w szkole w Ścinawie Małej)  i Marcinowi Gęsiewiczowi. Ostatni  Friedland CUP rozegrany został w 2018 roku  
w Niemczech i wygrany został również przez …drużynę  piłkarską z gminy Korfantów. 

W ramach operacji pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach” mającej na celu 
stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Rynarcic determinujących rozwój 
miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom budynku świetlicy wiejskiej Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Korfantowie w Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach organizuje cykl 
spotkań artystycznych.  

Od kwietnia 2022 roku w Rynarcicach odbyły się  warsztaty artystyczne o następującej tematyce: 
pisanki, palma wielkanocna, haft krzyżowy, warsztaty plastyczno – muzyczne z okazji dnia matki, 
korona żniwna oraz wianki. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do brania udziału w organizowanych 
warsztatach 

Poniżej kilka zdjęć zajęć artystycznych o tematyce wianki: 

 

 

 

                                                   

 



Laptopy dla uczniów
Burmistrz Korfantowa Janusz Wój-
cik rozpoczął realizację wręczania gran-
tów „Granty PPGR” tj. sprzętu kom-
puterowego zakupionego w ramach 
realizowanego projektu „Cyfrowa Gmina 
– wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  
w rozwoju cyfrowym”.
Gmina Korfantów uzyskała wsparcie dla 
193 uczniów. Wartość dofinansowania  
w ramach projektu wyniosła  482 500 zł. 
Liczymy, że sprzęt komputerowy spełni 
oczekiwania uczniów i w ramach tej pomo-
cy zdobywanie wiedzy będzie fascynują-
cą przygodą, a zdobyte umiejętności będą 
umożliwiały  osiąganie kolejnych sukcesów. 
Życzę powodzenia.
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Tomasz Jakwert i Szymon Kościelnik 
laureatami konkursu plastycznego KRUS w Opolu
 14 czerwca 2022 roku w Nyskim Domu Kultury odbyła się gala wręczenia nagród laureatom etapu powiatowe-
go XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ”Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy!”. 
Z radością informujemy, że Tomasz Jakwert z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej   zajął  w konkursie - II 
miejsce, a  Szymon Kocielnik – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach -  III miejsce w powiecie nyskim! 
 Do konkursu zgłoszonych zostało 213 prac z powiatu. 
Warto podkreślić, że w XII edycji wzięło udział 1663 uczniów z 133 szkół podstawowych województwa opolskiego. 
Chłopcy otrzymali  tak wiele nagród, że nie mogli ich samodzielnie znieść ze sceny- potrzebowali do tego pomocy. Między 
innymi nagrody  wręczał zastępca Burmistrza Korfantowa, Jarosław Szewczyk.
Dziękujemy  opiekunom: pani  Elżbiecie Wróblewskiej-Bani (ZS-P Ścinawa Mała) i pani Danucie Zgajewskiej(ZS-P Włoda-
ry) za przygotowanie do wykonania zwycięskich prac plastycznych. 

Szymon Kościelnik Tomasz Jakwert

Dzień dziecka w Rzymkowicach 
 

Dzień Dziecka w przedszkolu odbył się po raz pierwszy i nie ostatni.  Pani przedszkolanka  i zaproszeni animatorzy zadbali  
o tańce, konkursy, łakocie  i atrakcje, były  tatuaże, śnieg, dym i włoski obiad. Z racji mało sprzyjającej pogody dmuchany 
zamek umieszczony został w …przedszkolu.
 Organizacja tak bogatego dnia dziecka możliwa była dzięki pozyskaniu z Urzędu Miejskiego w Korfantowie do-
finansowania  w wysokości 1500 zł na działania profilaktyczne przewidziane  w   Gminnym  Programie  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
 Radosny festyn był również okazją do promocji przedszkola, w związku z czym zaproszeni zostali  opiekunowie 
i przeszłe przedszkolaki, aby bawić się razem i przekonać, że czas spędzony w przedszkolu jest tym najlepszym z dzie-
ciństwa.

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Gryżowie
1 czerwca 2022 w miejscowości Gryżów odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami wydarzenia dla dużych  
i małych dzieci byli: LZS Gryżów, Izabela Walichiewicz, Jolanta Juraszek-Głowacz i Ania Hołodniak. 
Zabawa odbyła się przy  świetlicy wiejskiej. Na dzieci i rodziców czekała masa atrakcji. Zaplanowane zostały rozgrywki 
sportowe przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej  Węża, dzieci mogły obejrzeć wóz strażacki od środka, zapoznać 
się  z wyposażeniem takiego wozu, poznać niezbędne rzeczy do ratowania życia ludzkiego oraz przejechać się w takim 
wozem, za  co serdecznie OSP Węża dziękujemy.  Dla wszystkich uczestników wydarzenia zapewniony był bezpłatny 
poczęstunek. Nie zabrakło  dmuchańców,  nad którymi pełnił kontrolę Paweł Łużny- służba porządkowa. 
Nie mogło też zabraknąć baniek mydlanych, które cieszyły szczególnie najmłodszych dzieciaków. Dzieci z chęcią korzy-
stały z malowania twarzy. Pani Jolanta, Izabela oraz Ania serwowały watę cukrową, popcorn, frytki, zimne napoje oraz 
słodki poczęstunek, nie zapomnieliśmy również o grillu, którego pilnowali Panowie. 
Impreza przeciągnęła się do godz. 21:00, dzieci były bardzo zadowolone, wymęczone, ale szczęśliwe, uśmiech gościł 
im na buźce cały dzień. Dzieciom życzymy wszystkiego co najlepsze oraz dużo, dużo zdrówka. Dziękujemy za tak liczne 
przybycie. Dziękujemy też naszemu Sołtysowi Stanisławowi Misie za pomoc w organizacji zabawy oraz za zaangażowa-
nie. 



30. Wojewódzki Dziecięcy Festiwal Piosenki

W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie  odbył się 30. Wojewódzki Dziecięcy Festiwal 
Piosenki pod patronatem Burmistrza Korfantowa. W tegorocznej edycji wydarzenia udział wzięło prawie 60 solistek  
i solistów z województwa opolskiego. Tradycyjnie w ramach festiwalu odbył się konkurs piosenki polskiej, który przepro-
wadzony został w czterech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oczywiście zmaganiom 
konkursowym towarzyszyły duże emocje, ale były to bardzo pozytywne wrażenia. W przerwach niezbędnych do obrad 
jury, zaprosiliśmy wszystkich uczestników na słodki poczęstunek. W tym roku w komisji konkursowej festiwalu zasiedli: 
Agnieszka Weryszko – wokalistka jazzowa i trenerka głosu, Marek Kryjom – muzyk, od lat związany z zespołem Piersi 
oraz Stanisław Szkolny – muzyk, współtwórca naszego festiwalu. Przyznać należy, że zadanie jury nie należało do najła-
twiejszych. Każda z prezentacji był inna, wyjątkowa i imponująca. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. 

100. urodziny mieszkanki Ścinawy Małej
20 lutego br. 100. urodziny obchodziła miesz-
kanka Ścinawy Małej Szanowna Jubilatka Ma-
ria Maj. 
Z tej okazji Burmistrz Korfantowa Janusz 
Wójcik złożył Pani Marii życzenia i wręczył   
w imieniu społeczności gminy Korfantów kwiaty  
i upominki wraz z personalizowanym srebrnym 
herbem Korfantowa. 
Spotkanie przebiegło w bardzo rodzinnej i cie-
płej atmosferze. 
Życie Szanownej Jubilatki szczególnie we 
wczesnych latach młodzieńczych było  bardzo 
trudne: wojna,  zesłanie na Sybir, ciężka praca  
i wreszcie upragniona wolność niestety bez 
perspektyw, jednak zaradność Jubilatki sprawi-
ła, że pomimo wielu trudności życiowych osta-
tecznie  osiągnęła własne- rodzinne szczęście 
i dożyła dzięki ogromnej trosce najbliższej Ro-
dziny 100 lat.

Dywany kwiatowe w Przechodzie 
 W polskiej tradycji w trakcie procesji z okazji Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej  (w tym roku 16.06.) przed ka-
płanem niosącym Monstrancję z Przenajświętszym Sakramentem idą dziewczynki zwane bielankami i sypią świeże lub 
suszone kwiatki. 

 Na ziemiach polskich nieprzerwanie od ponad 200 lat istnieje także tradycja, towarzysząca procesjom Bożego 
Ciała układania dywanów kwiatowych. W niektórych parafiach w dniach poprzedzających procesje układa się je na po-
sadzkach świątyni, a także przed świątyniami lub na drodze procesji. 

 W 2020 roku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go wpisana została tradycja układania dywanów kwietnych w miejscowościach 
województwa opolskiego - Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce. 
W grudniu ubiegłego roku trafiła ona na Reprezentatywną Listę Niematerialne-
go Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

 Dywany  kwiatowe  usypywane  są najczęściej z kolorowych płatków 
oraz całych kwiatów ogrodowych i polnych. Są to kwiaty dzikich róż, czerwo-
nych polnych maków, modrych chabrów, jaśminów, rumianków, bzów, kosać-
ców, białej i kolorowej akacji, żarnowca, piwonii, koralowej kaliny i kolorowych 
łubinów. Do dekoracji używane są także szyszki, liście paproci, palmy, kwiaty  
i liście kasztanowca, mech, bukszpan, pałka wodna, kora, nasiona roślin i po-
cięta trawa – wszystko, co pięknie wygląda i pachnie, w zależności od wzoru  
i pomysłu twórców.

 Cieszymy się, że ta tradycja kultywowana jest także w naszej gminie  
w miejscowości Przechód. Jak pięknie udekorowane było  wejście  Kaplicy Świę-
tego Łazarza  w Przechodzie można zobaczyć na załączonych zdjęciach, w tym 
roku za udekorowanie wejścia do kaplicy odpowiadali parafianie z Sowina. 
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 Pola Pater ,,Opolskim Szmaragdem” 
 Uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ścinawie Małej Pola Pater wystąpiła 19 czerwca br. 
w trakcie Święta Województwa Opolskiego odbywają-
cego się w Mosznej. Pola Pater była  jednym 
z 6 solistów, którzy tego dnia wystąpili  w trakcie  
przeglądu występów ,,Marszałkowskich Talentów”. 
Zapowiedzi naszej solistki dokonał Robert Janowski 
prowadzący do niedawna program rozrywkowy
 w TVP 1,, Jaka to melodia”.  
 Występ Poli był nagrodą  za  osiągnięcia mu-
zyczne  tj. III miejsce w XXX Wojewódzkim Dziecięcym 
Festiwalu Piosenki- Korfantów 2022 oraz II miejsce  
w VIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenek Czesława 
Niemena w Korfantowie. 
  W trakcie Święta Województwa Pola zaśpie-
wała piosenkę ,,Moknie w deszczu diabeł” Hanny Ba-
naszak i ,,Czesławę” Sanah.  
 Polę  do konkursów przygotowuje pani Nata-
lia Rygiel- instruktorka śpiewu Domu Kultury w Kor-
fantowie. Gratulujemy sukcesu!

Ogólnopolska konferencja naukowa 
UNISONO W WIELOGŁOSIE 13: A jak Ars Mundi
W dniach 19-21 maja 2022 r. w Korfantowie odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa UNISONO W WIELOGŁOSIE 
13: A jak Ars Mundi, organizowana przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedrę Muzykolo-
gii Uniwersytetu Opolskiego. „Unisono w wielogłosie” to cykl konferencji naukowych poświęconych muzyce rockowej 
organizowanych od 2009 roku, której pomysłodawcą był pochodzący z Korfantowa dr Radosław Marcinkiewicz z In-
stytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.  Konferencja rozpoczęła się 19 maja 2022 r, spotkaniem w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena, gdzie prelegenci skupili się na dziełach Niemena. Kolejne dwa dni uczestnicy 
wydarzenia spędzili w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, gdzie odbywały 
się następne sesje konferencji. Po wszystkich wykładach i prezentacjach był także czas na długie rozmowy i dyskusje  
o muzyce. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Andrzej Kruczkiewicz Starosta Nyski, Janusz Wójcik Burmistrz 
Korfantowa, Danuta Korzeniowska wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Nysie oraz Roman Hudaszek z PWSZ w Nysie. 
Po raz drugi współorganizatorem wydarzenia była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.

CZY
WIESZ?
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Szkole Podstawowej nr. 2  
im Czesława Niemena w Korfantowie  rozpoczyna już dziesiąty rok swojej dzia-
łalności .
Motto którym kierują się słuchacze to: „Ludzie są jak kwiaty stworzeni by się roz-
wijać „-Andre Liege-
Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest utrzymanie sprawności fizycznej i psy-
chicznej członków -seniorów, włączając ich w proces ustawicznego kształcenia. 
UTW umożliwia członkom czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecz-
nym oraz poprawę kondycji fizycznej. Stowarzyszenie UTW prowadzi i realizuje 
zadanie publiczne w zakresie nauki, oświaty, sportu, rekreacji i wychowania przy 
dużym wsparciu Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 
w Korfantowie .Prowadzone są zajęcia, wykłady, seminaria, odczyty, konferencje, 

spotkania, prelekcje, spartakiady sportowe oraz wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze z udziałem nauczycieli, instruktorów, 
magistrów rehabilitacji, specjalistów z dziedzin pro-zdrowotnych.

PROWADZONE SĄ
Zajęcia dydaktyczne: zajęcia w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych, nauka języka angielskiego, nauka 
języka niemieckiego, zajęcia plastyczne, sympozja, spotkania tematyczne.
Zajęcia sportowe: gimnastyka ruchowo-rehabilitacyjna, zajęcia sportowo-fitnessowe, zawody i spartakiady sportowe.
Spotkania integracyjne: wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zabawy, gry planszowe i nie tylko.
 
Uczestnictwo w zajęciach nie wymaga specjalnych predyspozycji, zaspokaja potrzeby osób starszych i nie tylko, daje po-
czucie przynależności do grupy, podnosi poziom wiedzy. Sprzyja rozwojowi osobistemu, pobudza nowe zainteresowania 
i poczucie własnej wartości.
Nie bądź sam!   DOŁĄCZ DO NAS! CZEKAMY NA CIEBIE! Zarząd  UTW.
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Korfantów: Tu realizowany jest projekt granatowy 
„Konwersja cyfrowa domów kultury”
 Powody do dumy mają pracownicy Domu Kultury w Korfan-
towie, którzy po prawie roku zbliżają się do końca realizacji projek-
tu unijnego. W 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Korfantowie otrzymał dofinansowanie w wysokości  
150.200,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowy Folk - Łą-
czymy Pokolenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększe-
nie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym  
z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych me-
chanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji 
projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”, którego ope-
ratorem jest Narodowe Centrum Kultury.

 Projekt zakładał wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
aktywizacji cyfrowej korfantowskiego ośrodka. Celem projektu ,,Cyfrowy 
Folk – Łączymy Pokolenia” była m.in. możliwość dystrybucji oferty ośrod-
ka poprzez internet, aktywizację lokalnej społeczności szczególnie dzieci  
i seniorów oraz umacnianie więzi między lokalnymi animatorami kultury,  
a mieszkańcami gminy Korfantów w trudnych czasach pandemii. W ramach 
zadania doposażono ośrodek w nowoczesny sprzęt audiowizualny, video  
i multimedialny. W sali widowiskowej korfantowskiego ośrodka zamonto-
wano natomiast pętlę indukcyjną, która umożliwi osobom niedosłyszącym 
odbiór czystego i wyraźnego dźwięku podczas realizowanych wydarzeń.  

W ramach projektu zaplanowany został także cykl szkoleń stawiający na rozwój kompetencji cyfrowych kadry placówki. 
W efekcie tych działań, grantobiorca ma nadzieję na wzbogacenie oferty edukacyjnej i kulturalnej, dostępnej także dla 
osób z niepełnosprawnościami.
 Próba generalna zakupionego sprzętu odbyła się podczas Koncertu z okazji Dnia Matki, który odbył się 22 maja 
2022 roku. W wydarzeniu po raz pierwszy użyty został sprzęt audiowizualny, multimedialny, nagłośnieniowy, a także 
pętla indukcyjna. Użyty sprzęt umożliwił nie tylko lepszą jakość odbioru, ale także transmisję koncertu na żywo w inter-
necie. Koncert lokalnych grup artystycznych doskonale wpisał się w założenia projektu, aby muzyka, taniec i śpiew łą-
czyły pokolenia na korfantowskiej scenie. Po zakończeniu realizacji projektu pracownicy ośrodka planują nabyte w trakcie 
szkoleń umiejętności wykorzystać m.in. przy tworzeniu warsztatów związanych z obrzędowością doroczną. 
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V Gminny Konkurs Ortograficzny 
,,ORTOGRAFIK”
3 czerwca 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Korfantowie odbył się V Gminny Konkurs Ortograficz-
ny ,,ORTOGRAFIK” - czyli zmagania w dziedzinie pisania, 
skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawo-
wych. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze Ścinawy 
Małej i z Korfantowa. Zebranych uroczyście powitała dy-
rekcja zespołu - Marek Misztal, Elżbieta Rauch oraz Jo-
anna Fudali, życząc uczniom owocnej pracy i osiągnięcia 
jak najlepszych wyników. Dziewczęta i chłopcy mieli do 
wykonania czternaście zadań wymagających znajomości 
reguł ortograficznych. Po 45 minutach dzieci zakończyły 
rywalizację i udały się na „słodki poczęstunek”. Na ogło-
szenie wyników i rozdanie nagród dodatkowo przybyła 
Jolanta Grzegorzewicz - Naczelnik Wydziału Edukacji  
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie, 
reprezentująca Patrona konkursu – Burmistrza Korfan-
towa Janusza Wójcika. Za organizacje konkursu odpo-
wiadały nauczycielki z Korfantowa – Małgorzata Marcinkiewicz i Jadwiga Fudalej.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Jan Mirecki - ZSP Korfantów
II miejsce - Ewelina Kalicun - ZSP Korfantów
III miejsce - Patrycja Wierzbanowska - ZSP Korfantów
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy!

Gminno - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTiF
23 czerwca br. o godz. 8:00 na obiekcie  sportowym  przy  Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfanto-
wie rozegrane zostały młodzieżowe zawody sportowo - pożarnicze CTiF. 
W zawodach udział wzięło 9 drużyn - 4 dziewczęce oraz 5 chłopięcych. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: 
bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami oraz rozwinięcie bojowe. O ostatecznym wyniku decydowała łączna ilość punk-
tów uzyskanych przez poszczególne jednostki w obu konkurencjach. 
Organizatorem zmagań był Burmistrz Korfantowa - Janusz Wójcik, a za całość powodzenia odpowiadał Komendant 
Gminny OSP – Paweł Misa. Zawody nie mogłyby się  również odbyć, gdyby nie życzliwość Pani Małgorzaty Sinickiej Dy-
rektor SP nr 2  w Korfantowie. Sędzią Głównym zawodów był mł. ogniomistrz Jerzy Tokarski.

Zawodnikom i kibicom czas umilał Pan Piotr Bandurowski Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Korfantowie, który czuwał nad oprawą muzyczną tego wydarzenia.
Oprócz pięknej pogody, licznych zawodników rozgrywek, dopisała również duża ilość kibiców, którzy dopingowali swoim 
kolegom i koleżankom.
 

Medale, puchary i dyplomy  drużynom wręczyli Burmistrz Korfantowa, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Nysie bryg. Paweł Gotkowski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP w Nysie - Dh Władysław Krysowaty oraz 
Pani Danuta Korzeniowska - Radna Rady Powiatu Nyskiego.
Symboliczne puchary otrzymali najmłodsi  uczestnicy zawodów – Druh Paweł Brodkorb (7 lat) i Druhna Eliza Bochyńska 
(6 lat).
Uczestnicy turnieju otrzymali również nagrody pieniężne które ufundowała Pani Danuta Korzeniowska - Radna Rady 
Powiatu Nyskiego oraz Starosta Nyski Pan Andrzej Kruczkiewicz. Szczęśliwe losy trafiły do OSP Włodary oraz OSP Kor-
fantów.
Tuż po zawodach szczebla gminnego, odbyły się rozgrywki na etapie powiatowym, na tych samych zasadach (dwie kon-
kurencje: bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami oraz rozwinięcie bojowe). Ostatecznym wynikiem była łączna ilość 
punktów z obu konkurencji.

W zawodach udział wzięły 4 drużyny - 1 dziewczęca oraz 3 chłopięce. 

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Kategoria dziewczyn:
I miejsce-  OSP Korfantów 933 pkt;

Kategoria chłopców:
I miejsce - OSP Gierałcice  1032 pkt;
II miejsce - OSP Włostowa 991 pkt;
III miejsce - OSP Domaszkowice 846 pkt;
Medale, puchary, dyplomy i bony pieniężne  wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie bryg. 
Paweł Gotkowski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP w Nysie - Dh Władysław Krysowaty, Burmistrz Korfantowa – 
Janusz Wójcik,  Komendant Gminy OSP Otmuchów i Zastępca Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP Sylwester Łucki, 
wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nysie Marcin Lichoń oraz Pani Danuta Korzeniowska - Radna Rady 
Powiatu Nyskiego.

Wszystkim druhom gratulujemy i życzymy spokojnych wakacji!

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Kategoria dziewczyn:
I miejsce-  OSP Korfantów 931 pkt;
II miejsce – OSP Rzymkowice 888 pkt;
III miejsce – OSP Ścinawa Mała 877 pkt;
IV miejsce – OSP Włodary 868 pkt;

Kategoria chłopców:
I miejsce - OSP Włostowa  988 pkt;
II miejsce - OSP Włodary 972 pkt;
III miejsce - OSP Węża 958 pkt;
IV miejsce – OSP Rzymkowice 950 pkt;
V miejsce - OSP Ścinawa Mała 787 pkt;
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Wizyta hrabiego Rainera Graf Praschma 
w Korfantowie

Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik 
gościł 08.06.2022r. hrabiego Rainera 
Graf Praschma wraz z rodziną. Wizyta 
w Gminie Korfantów była okazją m.in. 
do rozmów o sytuacji na świecie i trwa-
jącym kryzysie humanitarnym spowo-
dowanym napaścią Rosji na Ukrainę. 
Gości szczególnie interesowało za-
angażowanie samorządu gminnego  
w pomoc uchodźcom 
z Ukrainy. Korzystając z okazji Goście 
przekazali na ręce Dyrektor Miejsko
-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Korfantowie pomoc finan-
sową dla naszych uchodźców przeby-
wających w obiekcie sportowym. 

Po wizycie w urzędzie goście zwiedzi-
li miejscowy kościół pw. Trójcy Świę-
tej  i Dom Pomocy Społecznej „Maria”  
w Korfantowie.
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Zawody jeździeckie 
o Puchar Burmistrza Korfantowa
4 czerwca 2022 r. w  Mańkowicach odbyły się zawody jeździeckie o puchar 
Burmistrza Korfantowa. Sparing skokowy – zawody jeździeckie zostały 
przeprowadzone przez stadninę koni Antoniówka.  Całe przedsięwzięcie 
zorganizowane zostało pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Opolskiego, Urzędu Miejskiego w Korfantowie  oraz Urzędu 
Gminy w  Łambinowicach.   
W zawodach rywalizowały dzieci i młodzież z klubu jeździeckiego Anto-
niówka.  Organizatorzy zadbali o wspaniałą zabawę wszystkich uczestni-
ków, a rywalizacja jeźdźców i  ich koni, sprawiła, że emocje towarzyszyły 
także wszystkim przybyłym gościom. 
Puchar Burmistrza Korfantowa wywalczyła Julia Świderska wraz ze swo-
im koniem.
Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia.

V Korfantowski Nalot Karykaturzystów
Już po raz kolejny gościliśmy w swoich progach artystów-plastyków, którzy przyjechali do Korfantowa z różnych za-
kątków kraju. W niedzielę 15 maja 2022 r. w korfantowskim domu kultury odbył się wernisaż prac powstałych podczas  
V Korfantowskiego Nalotu Karykaturzystów organizowanego przez Fundację „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Kor-
fantów. A kogo nie było i nie widział tegorocznych rysunków i grafik zapraszamy do sali galeryjnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Korfantowie, gdzie już wkrótce zostanie przygotowana wystawa poplenerowa.

Spotkanie Burmistrza Korfantowa z partnerami Frýdlant 
nad Ostravicą z Czech 
W dniach 2-3 czerwca 2022 roku Burmistrz Korfantowa gościł 12 osobową delegację z partnerskiego miasta 
Frýdlant nad Ostravici (Czechy).
Podczas spotkania Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik zaprezentował  Gościom z Czech inwestycje jakie  w ostatnich 
latach zostały zrealizowane w gminie Korfantów. Mogli oni zobaczyć m.in. nową świetlicę wiejską w Rynarcicach, wiatę 
we Włodarach wraz ze świetlicą wiejską. Zwiedzili również ścieżkę edukacyjną „Słodka Kraina” w Ścinawie Małej oraz  
przyjrzeli się pracom remontowym na Rynku w Korfantowie. 
W kolejnym dniu delegacja z Czech miała możliwość zwiedzenia Zamku Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, 
gdzie została przywitana przez przedstawicieli władzy samorządowej z Kamieńca Ząbkowickiego Panią Karolinę Czer-
niec – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz przez Panią Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim.
W drodze powrotnej Goście  z Czech odwiedzili także Paczków, gdzie zostali przywitani przez gospodarza miasta Burmi-
strza Paczkowa Pana Artura Rolkę. 

W Paczkowie zwiedzili winiarnię i winnicę Hople gdzie zobaczyli  jak uprawiane są winorośle i zapoznani zostali z tajnika-
mi powstawania najlepszego wina w regionie.
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W tym roku, Unia Europejska obchodzi 30-lecie funkcjonowania programu LIFE – instrumentu finansującego działa-
nia na rzecz środowiska i klimatu . Głównym celem programu, zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską, są 
praktyczne działania, wspierające wdrażanie w poszczególnych krajach unijnych wytycznych w zakresie ochrony śro-
dowiska.  Wraz z upływem lat, struktura programu zmienia się i dostosowuje, by w jak najlepszy sposób wspomóc re-
alizację celów stawianych państwom członkowskim UE w zakresie środowiska i klimatu .  Program LIFE funkcjonujący 
w UE nieprzerwanie od 1992 roku pozwolił na dofinansowanie wielu projektów z całej Europy, w tym województwo 
opolskie, jako pierwszy region w Polsce, sięgnęło po europejskie środki z programu LIFE. Na ochronę powietrza w re-
gionie opolski urząd marszałkowski otrzymał około 7 mln złotych. Dodatkowe 5 mln przekazał Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej pory w projekt zaangażowało się 43 beneficjentów i 8 partnerów.  
W ramach projektu prowadzone są m.in. podyplomowe studia na Politechnice Opolskiej, których absolwenci, zatrudnieni 
w opolskich samorządach, będą prowadzili specjalistyczne doradztwo m.in. z zakresu doboru ekologicznych źródeł cie-
pła. Kolejnym etapem będzie baza informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza w regionie. Niewykluczone, że w jej 
tworzeniu udział wezmą partnerzy z czeskich samorządów. Są już pierwsze efekty projektu. W gminach, gdzie działają 
eksperci programu, radykalnie zmniejszyła się liczba “kopciuchów”. Odnotowano także wyraźny spadek pyłów zawieszo-
nych w powietrzu.  
Gmina Korfantów jest po serii spotkań z mieszkańcami naszego regionu , głównym celem spotkań było przeprowadzenie 
edukacji ekologicznej, zachęcanie do wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne oraz zwiększanie świado-
mości w śród  mieszkańców naszej gminy co się kryje za złym stanem powietrza. Spotkania były realizowane  ramach 
realizacji projektu.  

Dotychczas spotkania informacyjne odbyły się w Kuźnicy Ligockiej, Gryżowie, Włodarach, Rzymkowicach, Przechodzie,
pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” 

LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL
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Program 
CZYSTE POWIETRZE
Program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, które są wprowadzane do 
atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na: wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe ,termomodernizacji budynków jednorodzin-
nych, by efektywnie zarządzać energią. Takie inwestycje nie tylko chronią środowisko, są też źródłem oszczędności  
w domowym budżecie.
Do kogo skierowany jest program? Do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych.

Obejmuje trzy grupy beneficjentów:
• upoważnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza  

100 000zł,
• upoważnionych do podwyższonego poziomu  o dofinansowania – osoby, których przeciętny  średni dochód mie-

sięczny na osobę  w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub  
2 189 zł w gospodarstwach  jednoosobowych, 

• upoważnionych do najwyższego poziomu o dofinansowania – osoby, których przeciętny  średni dochód miesięczny 
na osobę  w gospodarstwie domowym nie przekracza:  900 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub 1 260 zł  
w gospodarstwach jednoosobowych.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego punktu konsultacyjnego gdzie udzielimy wszelkich niezbędnych 
 informacji związanych z programem Czyste Powietrze

Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 9 

Spotkanie strażaków na Szwedzkiej Górce
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - strażacy ochotnicy 
ze wszystkich jednostek OSP w gminie Korfantów spotkali 
się w sobotnie popołudnie 7 maja 2022 r. na wspólnej Mszy 
Świętej w ich intencji na Szwedzkiej Górce w Przydrożu Ma-
łym. 
Wspólnie często pracują, więc i wspólnie dziękowali Bogu 
i swojemu patronowi Świętemu Florianowi za dary i łaski, 
którymi ich obdarza w każdym dniu ich służby.
Mszę odprawił kustosz sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej 
ks. Karol Wacholc MSF.
Była to pierwsza, wspólna Msza Święta naszych strażaków 
zainicjowana właśnie przez nich. 
Okoliczności przyrody, pogody i miejsca sprawiły, że wyda-
rzenie miało bardzo wyniosły charakter i z pewnością wpi-
sze się w gminny kalendarz strażacki, jako wydarzenie na 
którym trzeba być.

Wianki - temat przewodni 
kolejnego spotkania 
w świetlicy wiejskiej 
w Rynarcicach.
W ramach operacji pn. „Budowa Centrum Integracji Spo-
łecznej w  Rynarcicach” mającej na celu stworzenie warun-
ków do samorealizacji oraz integracji społeczności Rynarcic 
determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnie-
nie jej mieszkańcom budynku świetlicy wiejskiej Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Korfantowie w Centrum 
Integracji Społecznej w Rynarcicach organizuje cykl spo-
tkań artystycznych. Od kwietnia 2022 roku w Rynarcicach 
odbyły się warsztaty artystyczne o następującej tematy-
ce: pisanki, palma wielkanocna, haft krzyżowy, warsztaty 
plastyczno – muzyczne z okazji dnia matki, korona żniwna   
oraz wianki. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do bra-
nia udziału w organizowanych warsztatach.
Poniżej kilka zdjęć zajęć artystycznych o tematyce wianki:

W ramach operacji pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach” mającej na celu 
stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Rynarcic determinujących rozwój 
miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom budynku świetlicy wiejskiej Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Korfantowie w Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach organizuje cykl 
spotkań artystycznych.  

Od kwietnia 2022 roku w Rynarcicach odbyły się  warsztaty artystyczne o następującej tematyce: 
pisanki, palma wielkanocna, haft krzyżowy, warsztaty plastyczno – muzyczne z okazji dnia matki, 
korona żniwna oraz wianki. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do brania udziału w organizowanych 
warsztatach 

Poniżej kilka zdjęć zajęć artystycznych o tematyce wianki: 
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Najlepsi sołtysi 
W sobotę (12.03) w Brzegu odbyły się uroczyste obchody Dnia Sołtysa pod patronatem Marszałek Sejmu RP Elżbiety 
Witek oraz Poseł na Sejm RP Violetty Porowskiej.
Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie medali Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka „Zasłużony dla Rol-
nictwa”.
Niezmiernie miło nam poinformować, że odznaczenia trafiły do dwóch najdłużej urzędujących sołtysów z gminy Korfan-
tów: Pana Bogdana Biedy z Pleśnicy i Pana Jerzego Gęsiewicza ze Ścinawy Małej. 
Obu Panom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych dobrych lat rozwoju swoich małych ojczyzn.

XVI Gminny Konkurs Recytatorski
25 maja 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfanto-
wie odbył się XVI Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 
I-III szkół podstawowych. Hasłem tegorocznej edycji konkursu 
była miłość i przyjaźń w literaturze dziecięcej. W zmaganiach 
konkursowych wzięło udział 38 uczniów z terenu gminy Korfan-
tów. Jury w składzie: Edmund Borzemski (przewodniczący), Ewa 
Maj-Szczygielska, Beata Znojek i Stanisława Borzemska posta-
nowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach:

Serdeczne gratulacje składamy wszystkim uczestnikom konkursu, szczególnie zaś laureatom i wyróżnionym uczniom. 
W trakcie konkursu za oprawę muzyczną odpowiedzialna była klasa IA ze szkoły w Korfantowie. Organizacją konkursu 
zajęły się nauczycielki z korfantowskiej podstawówki: Anna Tlałka, Małgorzata Kruczkiewicz i Katarzyna Suchodolska.

KLASY I
I miejsce: Emilia Cichy – SP1 Korfan-
tów
II miejsce:  Bartosz Gorzelak – SP1 
Korfantów oraz Esma Koçer – SP1 
Korfantów
III miejsce: Zofia Sinicka - SP Włodary, 
Franciszek Olsza - SP Ścinawa Mała
Wyróżnienia:
Magdalena Lipka - SP Włodary
Mirosława Stankiewicz- SP1 Korfan-
tów

KLASY II
I miejsce: Natalia Pejas – SP1 Korfan-
tów
II miejsce: Lena Gajewska - SP Wło-
dary
II miejsce: Magdalena Gąsior -  SP Ści-
nawa Mała
Wyróżnienia:
Karol Korzeniowski – SP1 Korfantów
Oskar Pasek -  SP Przechód
 

KLASY III
I miejsce - Wiktor Bednarski – SP1 
Korfantów
II miejsce - Mariia Salnykowa - SP Ści-
nawa Mała
III miejsce - Laura Wojciechowska – 
SP1 Korfantów
Wyróżnienia:
Dawid Podburaczyński - SP Włodary
Maria Siedlok – SP1 Korfantów

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Seniorów
W dniu 21 maja 2022 r.  na stadionie sportowym w Korfantowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Senio-
rów w których udział wzięło 9 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 2 kobiece). 
Zawody otworzył Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik, szczęścia wszystkim strażakom w konkurencjach sportowo-po-
żarniczych życzył Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz. Korfantowską Radę Miejską reprezentował Przewodniczący Ry-
szard Duś, a zawody prowadził Komendant Gminny OSP Paweł Misa, zaś najważniejszym w tym dniu byli oczywiście 
strażacy, którzy wreszcie po przerwie covidowej mogli sprawdzić swoją formę. Nad całością zawodów czuwali sędziowie 
PSP JRG Głuchołazy z sędzią głównym Rafałem Górą na czele.

Kategoria C: (kobiety)
1 miejsce: OSP Ścinawa Mała 
2. miejsce: OSP Rzymkowice
Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynę-
ły żadne protesty, a same zawody zostały zorganizowane  
w duchu zdrowej rywalizacji.
Dekoracji  drużyn dokonali Burmistrz Korfantowa Janusz 
Wójcik oraz sędzia główny - bryg. mgr. Inż. Rafał Góra.
Szczęście również dopisało drużynie OSP KSRG Przechód, 
która wylosowała nagrodę pieniężną ufundowaną przez 
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Nyskiego Danutę Ko-
rzeniowską.
Wszystkim startującym gratulujemy dobrej kondycji, a naj-
lepszym wysokich wyników i zdobycia pucharów.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
- ćwiczenia bojowe,
- sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami.
Kolejność miejsc w poszczególnych kategoriach 
przedstawia się następująco:
Kategoria A: (mężczyźni)
1 miejsce: OSP Korfantów
2 miejsce: OSP Włostowa
3 miejsce: OSP Włodary
4 miejsce: OSP Ścinawa Mała
5 miejsce: OSP Rzymkowice
6 miejsce: OSP Kuźnica Ligocka
7 miejsce: OSP Przechód
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