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W Y D A N I E  B E Z P Ł A T N E

Na nadchodzące Święta życzymy Państwu 
wiele zdrowia, radości i ciepłej rodzinnej atmosfery. 

Zaś zbliżający się Nowy Rok 
niech pozwoli Państwu urzeczywistnić plany 

i odnosić sukcesy na niwie zawodowej i prywatnej.

Począwszy od 17 sierpnia br. Urząd 
Miejski w Korfantowie przyjmował 
sukcesywnie (wraz ze zmieniającym 
się katalogiem osób uprawnionych) 
wnioski o dopłaty do źródeł ciepła. 
Pierwszą grupą podmiotów upraw-
nionych do dodatku były osoby za-
mieszkujące gospodarstwa domowe, 
które ogrzewane są węglem. Łącznie 
do 30 listopada br. wpłynęło 2276 
wniosków. Wśród tak dużej ilości 
wniosków, były też wnioski składa-
ne ponownie na jedną nieruchomość 
(zmiana przepisów od 3.11.) oraz 
wnioski o wycofanie wniosków zło-
żonych w sierpniu i wrześniu br. 
Gmina Korfantów do 6 grudnia wy-
płaciła 4.677.000,00 zł dla 1559 
wnioskodawców (każdy otrzymał po 
3000 zł). 
Od 3 października kolejna grupa 
gospodarstw domowych została 
uprawniona do ubiegania się o do-
datek na inne źródła ogrzewania nie-
ruchomości tj. pellet, gaz z butli, olej 
opałowy czy drewno opałowe. Łącz-

nie do gminy wpłynęło 310 wnio-
sków. Kwoty dodatków były jednak 
zróżnicowane i wynosiły odpowied-
nio:
• w przypadku głównego źródła 

ciepła na drewno kawałkowe 
dodatek wynosi 1 tys. zł,

• dla ogrzewania na LPG to 500 zł, 
• a na olej opałowy - 2 tys. zł.
Na ww. dodatki do powyższych źró-
deł ciepła Gmina Korfantów wypła-
ciła 527 500,00 zł, co pozwoliło na 
wypłatę dodatków aż 212 wniosko-
dawcom.
 Do 30 listopada podmioty wrażliwe 
(szkoły, OPS, instytucje kultury) mo-
gły składać wnioski o wypłatę do-
datku skierowanego także do nich. 
Z tego tytułu wypłacono środki 
w wysokości 82 652,90 zł. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego po-
cząwszy od 5 grudnia rozpoczęli 
kontrole nieruchomości w zakresie 
sprawdzenia źródeł ciepła oraz go-
spodarstw domowych ujętych w nie-
rozpatrzonych wnioskach. 
 Podkreślić należy, że realizacja przez 
samorząd zadania jest zadaniem zle-
conym z zakresu administracji rządo-
wej, a środki na pokrycie wydatków 
gmina otrzymywała od Wojewody 
Opolskiego. 
Dodatkowo w listopadzie br. Gmina 
Korfantów złożyła zapotrzebowanie 

na zakup węgla z przeznaczeniem 
dla mieszkańców (wstępne zapotrze-
bowanie wyniosło 900t), podpisała 
umowę na zakup 540t węgla (frak-
cja: ekogroszku i orzecha), wyłoniła 
4 podmioty, które w imieniu gminy dys-
trybuują węgiel (3 podmioty gospo-
darcze w Ścinawie Małej oraz 1 pod-
miot we Włodarach) oraz ustaliła cenę 
za 1 tonę opału w wysokości 1850 zł/t 
brutto (cena wraz z dowozem). 

Od 1 grudnia 2022 roku do 1 lute-
go 2023 roku kolejne gospodarstwa 
mogą wnioskować o dodatki do źró-
deł ciepła, tym razem o tzw. dodatek 
elektryczny dla gospodarstw, które 
ogrzewają dom energią elektrycz-
ną, w tym np. pompą ciepła. Należy 
podkreślić, że dopłaty nie przysługują 
jeśli gospodarstwo domowe zamon-
towaną ma instalację fotowoltaiczną. 
Wysokość dodatku w tym przypad-
ku wynosi 1500 zł. Na chwilę obecną 
wpłynęło 10 wniosków o ten dodatek. 
Podkreślić należy, że przyjmowaniem 
tak dużej ilości wniosków, obsługą 
i wypłatą zajmują się różne wydzia-
ły Urzędu Miejskiego w Korfantowie, 
jednak najwięcej pracy z jego obsługą 
mają pracownicy Wydziału Gospo-
darki, Ekologii i Nieruchomości, któ-
rzy wyjaśniali wnioskodawcom zasa-
dy ubiegania się o dopłaty i pomagali 
w wypełnianiu wniosków. 

Dopłaty do źródeł ciepła i sprzedaż węgla
tematami nr 1 w gminie

Burmistrz Korfantowa
Janusz Wójcik

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Korfantowie 

Ryszard Duś
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W lutym 2021 roku Gmina Korfantów przekazała bez-
płatnie Powiatowi Nyskiemu uzbrojoną działkę w cen-
trum miasta, na której obecnie trwają prace wykoń-
czeniowe związane z budową nowego, powiatowego 
budynku opiekuńczo- wychowawczego przeznaczone-
go dla dzieci. 
Decyzja o budowie przez Powiat Nyski domu dziecka 
była konsekwencją nowych przepisów ustawowych, 
które nie zezwalały na prowadzenie dużych domów 
dziecka (od tego czasu placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze mogą liczyć maksymalnie 14 wychowanków).
Pierwsi wychowankowie zamieszkają w nowoczesnym 
obiekcie już w trakcie najbliższych ferii zimowych, a po 
przerwie zimowej rozpoczną naukę w szkole podstawowej w Korfantowie. 
Obiekt wyposażony będzie w solary, a głównym źródłem ogrzewania będzie pompa ciepła. 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 mln zł.
Kolejne takie placówki powiat buduje w Nysie oraz Otmuchowie.

Burmistrz Korfantowa w dniu 2 gru-
dnia 2022 roku podpisał umowę o przy-
znanie pomocy na realizację opera-
cji „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rączka oraz odcin-
ka sieci wodociągowej Jegielnica 
– Ścinawa Nyska” realizowanej w 
ramach poddziałania „Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odna-
wialną i oszczędzanie energii” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Rączka oraz 
odcinka sieci wodociągowej Jegiel-

nica – Ścinawa Nyska” ma na celu 
wsparcie lokalnego rozwoju poprzez 
uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w gminie Korfantów.
Całkowite koszty projektu – 
5 013 237,46 zł
Koszty kwalifikowane - 3 736 937,07 zł
Wnioskowana kwota wsparcia – 
2 683 485,00 zł
Procentowy poziom wsparcia – 
63,63 %

Zadanie inwestycyjne obejmuje:
1. ETAP 1 –Budowa kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowości Rączka.
2. ETAP 2 – Budowa odcinka sieci 

wodociągowej Jegielnica –Ścina-
wa Nyska.

Zgodnie z podpisaną umową o do-
finansowanie poszczególne etapy 
umowy zostaną zrealizowane w ter-
minie kolejno: etap I do - 31 grudnia 
2023 roku i etap II do 30 czerwca 
2024 r. 

Budowa domu dziecka w Korfantowie na finiszu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Gmina Korfantów realizuje inwestycję pt. Modernizacja infrastruktury 
drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała

 Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie ulic: Ulianówka i Po-
przeczna w Korfantowie – realizacja zadania w terminie do końca 2022 roku . W drugim etapie prac wykonane 
zostaną przebudowy ul. Nowej w Korfantowie oraz ul. Tylnej w Ścinawie Małej – realizacja zadań nastąpi w terminie 
do 30 listopada 2023 roku. W ramach prac zostanie wykonane m.in. korytowanie wraz z rozbiórką istniejących zde-
gradowanych nawierzchni dróg na odcinkach gdzie występują. Profilowanie podbudowy z elementami wzmocnie-
nia podłoża, fakultatywnie nawierzchnie mineralno-bitumiczne oraz z kostki betonowej, wykonane zostaną urzą-
dzenia odprowadzające wodę opadowe z pasa drogowego w tym odcinki kanalizacji burzowej, przepusty, włączenia 
do dróg i skrzyżowań w tym dróg powiatowych, oznakowanie, częściowe profilowanie rowów. 

Gmina Korfantów zrealizowała zadanie
pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 
w Korfantowie”. Inwestycja miała na celu 
podniesienie parametrów technicznych 
i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostęp-
ności do obiektów użyteczności publicznej 
poprzez przebudowę drogi Spacerowej 
w Korfantowie. Inwestycja współfinan-
sowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach operacji typu „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wartość realizowanej inwe-
stycji „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 
w Korfantowie” wynosi: 869 472,67 zł, 
w tym ze środków EFRROW: 551 560 zł. 

Realizacja zadania obejmowała następu-
jący zakres:
1. Przebudowę konstrukcji jezdni;
2. Przebudowę chodników;
3. Przebudowę zjazdów na posesje 

i drogi boczne;
4. Remont wpustów ulicznych;
5. Budowę oświetlenia ulicznego;
6. Wykonanie  nowej organizacji ruchu.

Inwestycja współfinansowana jest z programu Polski Ład. Koszt inwestycji wynosi 3 103 896,87 złotych, 
w tym środki z programu Polski Ład – 2 603 000,00 zł.
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Rada Miejska w Korfantowie na sesji w dniu 26 października 2022 roku podjęła decyzję o zwaloryzowaniu sta-
wek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek podatku od nieruchomości. Nowe stawki 
wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. 
Zmienią się również stawki podatku rolnego i podatku leśnego, które wynikają z komunikatów Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego.
Na początku przyszłego roku mieszkańcy otrzymają zawiadomienia o przeliczeniu opłaty za gospodarowanie 
odpadami, a także, jak co roku, nowe nakazy podatkowe.

Kategoria Stawka

Podatek od nieruchomości

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m² powierzchni

od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,79 zł od 1 ha powierzchni

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,55 zł od 1 m² powierzchni

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji,
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 

w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,81 zł od 1 m2

 powierzchni

od budynków lub ich części mieszkalnych 1,00 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej

26,78 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

13,47 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,87 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego z wyjątkiem garaży

7,92 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej

od garaży 9,71 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej

od budowli, z wyjątkiem budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków

2% ich wartości 
określonej  na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku  

o podatkach i opłatach lokalnych

od budowli służących wyłącznie zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków

1% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3

i ust. 3-7 ustawy z dnia 1
2 stycznia 1991 roku o podatkach

 i opłatach lokalnych

NOWE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
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Podatek rolny

Stawka za hektar przeliczeniowy (dla podatników będących rolnikami) 185,1250 zł

Stawka za hektar fizyczny (dla podatników niebędących rolnikami) 370,2500 zł

Podatek leśny

Stawka za hektar 71,0996 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nieruchomości zamieszkałe 29,00 zł od osoby

nieruchomości niezamieszkałe – pojemnik lub worek o pojemności 60 l 13,00 zł od jednego 
opróżnienia pojemnika

nieruchomości niezamieszkałe – pojemnik lub worek o pojemności 120 l 26,00 zł od jednego 
opróżnienia pojemnika

nieruchomości niezamieszkałe – pojemnik lub worek o pojemności 240 l 52,00 zł od jednego 
opróżnienia pojemnika

nieruchomości niezamieszkałe – pojemnik lub worek o pojemności 1100 l 238,00 zł od jednego 
opróżnienia pojemnika

nieruchomości niezamieszkałe – pojemnik lub worek o pojemności 2,5 m3 542,00 zł od jednego 
opróżnienia pojemnika

nieruchomości niezamieszkałe – pojemnik lub worek o pojemności 7 m3 1517,00 zł od jednego 
opróżnienia pojemnika

wszystkie rodzaje nieruchomości – w przypadku nieprzestrzegania
 zasad segregacji

dwukrotność wymienionych
 wyżej stawek

Gmina planuje wymienić oprawy oświe-
tleniowe na energooszczędne. Umowa 
na realizację zadania zostanie podpisa-
na w I kwartale 2023 roku. 
W pierwszym kwartale 2023 roku Gmi-
na Korfantów zamierza z firmą TAURON 
Nowe Technologie S.A. zawrzeć umo-
wę świadczenia usług oświetleniowych 
w zakresie rozszerzonym – o podwyż-
szonym standardzie. 
Celem wykonania przedmiotu umowy jest 
świadczenie przez Wykonawcę usługi po-
legającej na przebudowie opraw oświe-
tleniowych sodowych oraz rtęciowych na 
oprawy energooszczędne typu LED oraz 
rozbudowa oświetlenia w miejscach, któ-
re są niedoświetlone i występuje koniecz-
ność ich doświetlenia. 
Realizacja powyższych prac zgodnie z opracowaną dokumentacją wymiany zapewni jakość oświetlenia zgodną z obo-
wiązującymi obecnie przepisami, a także wpłynie na podniesienie standardu jakości i efektywności oświetlenia na tere-
nie Gminy Korfantów. 
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze oszczędności możliwe do osiągniecia kształtują się na poziomie ponad 300 000 
złotych brutto w skali roku.
Szacowany koszt wymiany opraw na oprawy w technologii LED kształtuje się na poziomie ok. 2 000 000 zł brutto. 
Ostateczne kwoty zostaną podane po zawarciu umowy.

ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE
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Informujemy, że zostały zakończone wszystkie projek-
ty w ramach programu Odnowa Wsi w Powiecie Nyskim 
na 2022 rok. Zadania były finansowane z budżetu Gminy 
Korfantów I budżetu Powiatu Nyskiego.

1. Sołectwo Przechód zrealizowało zadanie 
pt. „Plac rekreacyjny dla dzieci w Przechodzie” 

Zadanie pn: „Plac rekreacyjny dla dzieci w Przechodzie”
zostało zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa 
Przechód do Starostwa Powiatowego w Nysie. W ramach 
konkursu „Odnowa wsi w powiecie nyskim w 2022 roku” 
oraz zgodnie z Umową nr 16/2022/OW z dnia 23.06.2022 
roku zawartą pomiędzy Powiatem Nyskim a Gminą Kor-
fantów. Wykonano plac zabaw.

Łączna wartość zadania: 12 550,00 zł. 

2. Sołectwo Przydroże Wielkie zrealizowano 
zadanie pt. „Zagospodarowanie terenu

 w Przydrożu Wielkim – tabliczki ”. 

Za danie pn: „Zagospodarowanie terenu w Przydro-
żu Wielkim – tabliczki informacyjne” zostało zre-
alizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Przydroże
Wielkie do Starostwa Powiatowego w Nysie. W ramach 
konkursu „Odnowa wsi w Powiecie Nyskim w 2022 roku” 
oraz zgodnie z Umową nr 17/2022/OW z dnia 23.06.2022 
roku zawartą pomiędzy Powiatem Nyskim a Gminą Kor-
fantów. Zamontowano tabliczki informacyjne. 

Łączna wartość zadań: 4 899,88 zł. 

3. Sołectwo Ścinawa Mała zrealizowało zadanie 
pt. „Zagospodarowanie boiska sportowego 

w Ścinawie Małej – oświetlenie”. 

Zadanie pn: „Zagospodarowanie boiska sportowe-
go w Ścinawie Małej” zostało zrealizowane zgodnie 
z wnioskiem sołectwa Ścinawa Mała do Starostwa Po-
wiatowego w Nysie. W ramach konkursu „Odnowa wsi 
w Powiecie Nyskim w 2022 roku” oraz zgodnie z Umową 
nr 18/2022/OW z dnia 23.06.2022 roku zawartą pomię-
dzy Powiatem Nyskim a Gminą Korfantów. Zamontowano 
oświetlenie na boisku sportowym.

Łączna wartość zadania: 10 999,07 zł

Gmina Korfantów zakończyła projekty 
realizowane w ramach Odnowy Wsi w Powiecie Nyskim



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

4. Sołectwo Włodary zrealizowało zadanie 
pt. „Dla zdrowia przez rekreację - Włodary”. 

Zadanie pn: „Dla zdrowia przez rekreację - Włodary”
zostało zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa 
Włodary do Starostwa Powiatowego w Nysie. W ra-
mach konkursu „Odnowa wsi w powiecie nyskim w 2022 
roku” oraz zgodnie z Umową nr 20/2022/OW z dnia 
23.06.2022 roku zawartą pomiędzy Powiatem Nyskim 
a Gminą Korfantów. Wykonano plac zabaw. 

Łączna wartość zadania 5 795 ,00 zł.

5. Sołectwo Węża zrealizowało zadanie 
pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 

w Węży”.

Zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w Węży” zostało zrealizowane zgodnie z wnioskiem so-
łectwa Węża w ramach konkursu „Odnowa wsi w Po-
wiecie nyskim w 2022 roku” oraz zgodnie z Umową nr 
19/2022/OW z dnia 23.06.2022 roku zawartą pomiędzy 
Powiatem Nyskim a Gminą Korfantów. W ramach zadania 
zostały zakupione ławki betonowe oraz kostka brukowa.

Łączna wartość zadań: 7 499,85 zł.

Inwestycja w fotowoltaikę
Gmina Korfantów – Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Korfantowie w dniu 2 grud-
nia 2022 roku podpisał umowę z firmą SANEGRA 
sp. z o.o. z Wrocławia na „Budowę instalacji fo-
towoltaicznej do 50kW na oczyszczalni ścieków 
w Korfantowie” oraz na zadanie „Budowa insta-
lacji Fotowoltaicznej do 50kW na SUW w Korfan-
towie”. Inwestycje realizowane będą w terminie od 
2 grudnia 2022 roku do 23 grudnia 2022 roku. Koszt 
realizacji każdej inwestycji wynosi 194 844,30 zł. 
Wartość całego zadania to 389 688 ,60 zł. 
 Inwestycja służyć ma zmniejszeniu kosztów ener-
gii niezbędnej do pozyskiwania wody, procesu jej 
uzdatniania, a w przypadku ścieków do prawidło-
wego, ciągłego procesu oczyszczania.
Dodatkowo teren farmy fotowoltaicznej przy stacji 
uzdatniania wody w Korfantowie (ul. Prudnicka ) zo-
stanie ogrodzony. 
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30-lecie funkcjonowania programu LIFE
W tym roku, Unia Europejska obcho-
dzi 30-lecie funkcjonowania progra-
mu LIFE – instrumentu finansującego 
działania na rzecz środowiska i klima-
tu . Głównym celem programu, za-
rządzanego centralnie przez Komisję 
Europejską, są praktyczne działania, 
wspierające wdrażanie w poszcze-
gólnych krajach unijnych wytycznych 
w zakresie ochrony środowiska. Wraz 
z upływem lat, struktura programu 
zmienia się i dostosowuje, by w jak 
najlepszy sposób wspomóc realizację 
celów stawianych państwom człon-
kowskim 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 z Województwo Opolskie Województwo opolskie, jako pierwszy region w Polsce, sięgnęło po 
europejskie środki z programu LIFE. Na ochronę powietrza w regionie 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. podyplomo-
we studia na Politechnice Opolskiej, których absolwenci, zatrudnieni w opolskich samorządach, będą prowadzili spe-
cjalistyczne doradztwo m.in. z zakresu doboru ekologicznych źródeł ciepła. 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 zawieszonych w powietrzu. 

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 budyn-
ków jednorodzinnych, 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 prze-
kracza 100 000 zł,
 • upoważnionych do podwyższonego poziomu o dofinansowania – osoby, których przeciętny średni do-
chód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł w gospodarstwach wie-
loosobowych 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 wieloosobo-
wych 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 
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Planowane inwestycje w 2023 roku 
14 grudnia br. Rada Miejska w Korfantowie uchwaliła budżet Gminy Korfantów na 2023 rok, tym samym w przyszło-
rocznym budżecie zaplanowano realizację 34 zadań o charakterze inwestycyjnym. Poniżej publikujemy ich wykaz. 

Nadmienić należy, że corocznie Rada Miejska w Korfantowie na wniosek Burmistrza Korfantowa zabezpiecza w budże-
cie gminy bardzo duże środki na realizację zadań w sołectwach. W budżecie gminy na 2023 roku sołectwa będą dyspo-
nowały kwotą 569 999,20 zł na realizację funduszu sołeckiego. Środki te nie tylko służą rozwojowi miejscowości, ale 
wspierają działalność wszystkich organizacji działających w miejscowościach. 

Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2023 roku
Lp. Dz. Rozdz. Zadanie Nakłady w 2023r.

(w złotych)
1. 010 01043 Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska 1 300 000,00

2. 600 60016 Modernizacja drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów,
 gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR - Przebudowa mostu na cieku wodnym Młynówka Bielicka 516 000,00

3. 600 60016 Modernizacja drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, 
gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR - Przebudowa drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary 315 000,00

4. 600 60016 Ułożenie nawierzchni asfaltowej w Przechodzie (Podgórze) 200 000,00
5. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka 350 000,00
6. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ligocka (w kierunku posesji 18) 100 000,00
7. 600 60016 Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Ścinawie Małej 100 000,00

8.
600 60016

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 350 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Wielkie 
w kierunku posesji nr 22-28 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie 15 130,90

Razem 8. 365 130,90

9. 600 60016 Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, 
gmina Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa 678 129,50

10.
600 60016

Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, 
gmina Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej 1 207 874,30

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała 35 000,00

Razem 10. 1 242 874,30
11. 600 60016 Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Myszowice w kierunku posesji nr 41 367 220,00
12. 600 60016 Wykonanie chodnika przy posesji nr 27 w Gryżowie - fundusz sołecki wsi Gryżów 10 000,00
13. 750 75023 Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 4 wraz z ociepleniem elewacji 200 000,00
14. 750 75023 Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Reymonta w Korfantowie 15 000,00
15. 754 75412 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Korfantów 150 000,00
16. 758 75818 Rezerwa na inwestycje 80 000,00
17. 900 90001 Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 100 000,00
18. 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka 1 600 000,00
19. 900 90005 Dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne 100 000,00

20.
921 92105

Budowa wiaty w Puszynie 100 000,00
Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Puszyna 17 000,00

Razem 20. 117 000,00
21. 921 92105 Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Kuropas 18 124,92
22. 921 92105 Budowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Węża 26 000,00
23. 921 92105 Rozbudowa placu zabaw dla dzieci - fundusz sołecki wsi Piechocice 10 000,00

24.
921 92109

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzymkowice 100 000,00
Budowa świetlicy w Rzymkowicach - fundusz sołecki wsi Rzymkowice 30 700,00

Razem 24. 130 700,00
25. 921 92109 Modernizacja elewacji budynku MGOKSiR w Korfantowie 80 000,00
26. 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice 12 000,00

27. 921 92109 Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Przydroże Małe 16 000,00

28. 921 92109 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rynarcice 16 000,00
29. 921 92109 Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy - fundusz sołecki wsi Myszowice 13 000,00

30. 921 92109 Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej od strony ul. Leśnej 
- fundusz sołecki wsi Włodary 36 000,00

31. 921 92109 Zakup, dostawa i montaż świetlicy kontenerowej - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki 11 825,00
32. 921 92109 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska 10 000,00
33. 921 92109 Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska 19 127,58
34. 921 92120 Dotacje na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków 60 000,00

Razem 8 365 132,20
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17 września 2022 roku w Przydrożu Małym 
odbyły się dożynki gminne.  Gospodarzami 
wydarzenia był Burmistrz Korfantowa oraz 
sołectwo Przydroże Małe, starostami zaś 
Pani Kamila Walczak i Pan Rafał Richter. 
Podczas uroczystości dożynkowych Bur-
mistrz Korfantowa  Janusz Wójcik wyróżnił 
Państwa Irenę i Bogdana Hutnik za najlepiej 
prowadzone gospodarstwo rolne. Swoją 
obecnością zaszczycili m.in. Tomasz Ko-
stuś – poseł na sejm RP oraz Pan Antoni 
Konopka - członek Zarządu Województwa 
Opolskiego.

Podczas uroczystości dożynkowych odbył 
się także konkurs koron żniwnych. W kon-
kursie udział wzięło 12 koron  żniwnych 
wykonanych przez mieszkańców 12 miej-
scowości naszej gminy.  I miejsce zajęła 
korona z miejscowości Przydroże Małe, 
drugie miejsce –korona żniwna z Borku, 
trzecie miejsce korona żniwna z Piechocic. 
W Grand Prix wyróżniona została korona 
żniwna z miejscowości Puszyna, która re-
prezentowała naszą Gminę na dożynkach 
wojewódzkich.

Ponadto pomimo kapryśnej, deszczowej 
pogody atmosfera była gorąca, a to za 
sprawą atrakcji, jakie czekały w tym dniu 
na uczestników dożynek. Na scenie m.in. 
zaprezentowały się zespoły wokalne Kwiat 
Lotosu z Puszyny oraz Ścinawskie Koni-
czynki, a także przedstawicielki korfantow-
skiego Studia Piosenki: Pola Pater i Natalia 
Bidzińska. Dużą popularnością przybyłych 
gości cieszyły się występy uczniów z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Ścina-
wie Małej oraz Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Korfantowie, przygotowane pod 
czujnym okiem nauczycieli tychże gmin-
nych placówek oświatowych. Poza sceną 
natomiast swój talent prezentowały rę-
kodzielniczki z Gminnej Grupy Twórczości 
Artystycznej, której wyroby można było 
podziwiać przez cały dzień.  

Koła gospodyń wiejskich z gminy Korfan-
tów przygotowały liczne stanowiska ga-
stronomiczne, na których serwowane były 
przepyszne ciasta i słodkości oraz dania 
tradycyjne, takie jak bigos czy grochówka.

Gminne Święto Plonów w Przydrożu Małym
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W okresie 27.05.2022r. – 28.08 2022r.  dla kandydatów na strażaków 
ratowników z terenu gminy Korfantów  zorganizowany został kurs 
podstawowy: strażaków ratowników OSP. Całe szkolenie prowadzo-
ne było przez strażaków z terenu gminy Korfantów, którzy na co dzień 
pełnią służbę w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych.

Szkolenie zostało zorganizowane i nadzorowane przez Komendę Po-
wiatową PSP w Nysie.

Kursanci w trakcie spotkania organizacyjnego zostali podzielni na 
dwie grupy ćwiczebne, dzięki czemu zajęcia praktyczne były jeszcze 
bardziej efektywne. ( grupa I – OSP Ścinawa Mała, OSP Włodary, OSP 
Włostowa, OSP Prusinowice, Grupa II – OSP Korfantów, OSP Prze-
chód, OSP Rzymkowice, OSP Kuźnica Ligocka )

W trakcie zajęć praktycznych strażacy realizowali następujące tematy:
• Służba wewnętrzna, musztra
• Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
• Sprzęt i armatura do podawania wody i piany
• Drabiny pożarnicze przenośne, agregaty prądotwórcze i oddy-

miające
• Sprzęt ochrony dróg oddechowych
• Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych
• Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze,
• Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
• Ratownicze zestawy hydrauliczne
• Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów oso-

bowych,
• Łączność bezprzewodowa i alarmowanie
• Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym 

osobom znajdującym się na drodze
• Pierwsza pomoc przedmedyczna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje po  zakończonym Szkoleniu 
Podstawowym Strażaków Ratowników OSP był zwieńczeniem wy-
tężonej pracy teoretycznej i praktycznej ostatnich tygodni dla grupy 
27 strażaków.

9 lipca 2022r.  kursanci przystąpili do egzaminu praktycznego zali-
czając komorę dymową, która znajduje przy Komendzie Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu , następnie 28 sierpnia  w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie przystą-
pili do egzaminu teoretycznego potwierdzającego zdobytą wcześniej 
wiedzę.

Strażakom gratulujemy, a opiekunom grup, jak i kadrze instruktorów, 
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.
Instruktorzy Szkolenia
Paweł Misa – JRG Prudnik, opiekun I grupy
Bartłomiej Misa - JRG Nysa
Tomasz Martyna - JRG Głuchołazy
Zbigniew Krupski - JRG Niemodlin,
Adam Krupski - JRG Niemodlin
Jarosław Paszkowski - JRG Niemodlin, opiekun II grupy
Leopold Adamczyk - naczelnik OSP Włodary

Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP
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Kolejna odsłona naszych patriotycznych spotkań z Nie-
podległą z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości. 
Tym razem chcieliśmy uczcić ten dzień refleksją nad prze-
szłością i współczesnością naszego Kraju. A jednocześnie, 
zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami organizacyj-
nymi naszych Wieczornic,  oprócz nostalgii i refleksji wpro-

wadzić odrobinę radości i wdzięczności za 
to, że możemy żyć w Niepodległej Ojczyź-
nie. Bo przecież to my, Polacy, powinniśmy 
każdego dnia dbać o ten przywilej. Przywilej 
niepodległości. Przywilej budzenia się każ-
dego dnia w wolnym kraju.

Kolejne już czwarte „Spotkanie z Niepod-
ległą” nie byłoby możliwe gdyby nie  ol-
brzymie zaangażowanie w jego realizację 
i działania wszystkich naszych- włodar-
skich organizacji: a więc Rady Sołeckiej na 
czele z panią Sołtys, Koła Gospodyń Wiej-
skich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego, LZS-u Wło-
dary- Węża i SRW „Villa Vlokmari”.  Nasze 
wspólne zaangażowanie w przygotowania, 
zaczęliśmy jak zwykle od spotkań organiza-
cyjnych oraz od opracowania przepięknego 
logo projektu i papieru projektowego, który 
towarzyszył nam na każdym ogłoszeniu, 
komunikacie i zaproszeniu. Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej pod okiem nauczycieli opra-
cowały i wykonały piękne kotyliony w bar-
wach narodowych i z logo  projektu, który 
realizowaliśmy przy okazji spotkania. Reali-
zowany projekt  pod nazwą „Srebrne gody 
we Włodarach” nawiązywał do 25 rocznicy 
procesu Odnowy Wsi województwa opol-
skiego i był współfinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego.

 Nadszedł czas uroczystości, przy pięknie 
przystrojonej świetlicy przywitaliśmy na-
szych zaproszonych gości oraz wszystkich 
uczestników. Było nam niezmiernie miło, 
że wszystkie miejsca były zapełnione. 
Świetlica przysłowiowo „pękała w szwach”. 
Uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego 
odśpiewania 4 zwrotek hymnu państwo-
wego i odmówienia modlitwy za Ojczyznę. 
Po tych wzniosłych chwilach przyszedł 
czas na coś wyjątkowego, zanurzyliśmy się 
w słuchaniu pięknej poezji w wykonaniu 
zaproszonego gościa Korfantowskiego, po-
ety Pana Edmunda Borzemskiego. Było to 
nowe kolejne doświadczenie, bardzo przy-

jazne sercom i umysłom zebranych.

Po odrobinie poezji, ze zdwojoną uwagą wpatrywaliśmy 
się i wsłuchiwaliśmy w audiowizualną prelekcję Pana 
dr Marka Misztala nt „Nowa rzeczywistość – mieszkańcy 
Włodar po przesiedleniach”. Wielu z obecnych było bar-
dzo zaskoczonych i sentymentalnie rozczulonych, gdy 

Wieczór z Niepodległą 2022r. we Włodarach
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podczas prelekcji usłyszeli o swoich dziadkach, pradziad-
kach, krewnych, którzy brali udział w budowaniu Nowego 
Życia w Nowej Ojczyźnie. To był niesamowity powrót do 
wspomnień z dzieciństwa, u niektórych pojawiły się łzy 
i bardzo sentymentalne wspomnienia.  Nie był to łatwy 
okres dla naszych mieszkańców, naszych dziadków, oj-
ców i matek. Zewsząd  strach i obawa co przyniesie jutro? 
Czy nasze dzieci będą bezpieczne? Czy uda nam się wy-
żyć na tych nowych doszczętnie zrabowanych ziemiach?  
Pan dr Marek, jak zwykle z wielkim pietyzmem, prostotą 
przekazu,  przedstawił namiastkę tych wielkich bolączek 
i problemów z którymi musieli się zmierzyć nasi niedawni 
przodkowie. Bardzo pouczająca i wzruszająca lekcja tak 
niedawnej historii. Panie Marku, jesteśmy pod głębokim 
wrażeniem bardzo bogatego zasobu Pańskiej wiedzy 
w tym temacie. DZIĘKUJEMY!

Piosenki w wykonaniu naszej młodzieży –Laury Barnow-
skiej i Angeliki Suszczyńskiej, były przepełnione  pięknym 
wokalem i treścią, u wielu z nas spowodowały chwilę za-
dumy, wzruszenie i próbę zrozumienia problemów nurtu-
jących  młode pokolenie Polaków. Kolejne, bardzo ciekawe 
i wzruszające doznania.

Blok muzyczny został przedzielony kolejną częścią spo-
tkania; prelekcją „Nasze Srebrne Gody z Odnową Wsi”. 
Prelegenci w oparciu o program Odnowy Wsi Woj. Opol-
skiego, w bardzo przejrzysty i zwięzły sposób przedstawili 
genezę i podstawowe filary Odnowy Wsi w naszej miej-
scowości na przestrzeni ostatnich 25 lat. Wiedza, odwaga, 
współpraca i wspólne wartości to swego rodzaju dekalog 
sukcesu każdej działalności społecznej. Wyniki tej wza-
jemnej współpracy wszystkich naszych organizacji, są 
godne podziwu i mogą stanowić dobry przykład dla kolej-
nych pokoleń.

W przerwie przed przygotowaniami dzieci do kolejnej 
odsłony naszej uroczystości, uczestnicy spotkania mieli 
okazję wypróbować pieczone paszteciki z bardzo smako-
witym barszczykiem. Nadzienie pasztecików dosłownie 
rozpływało się w ustach a dodatkowe słodkie smakołyki, 
skutecznie, kolejny raz wypromowały lokalny produkt wy-
konany staraniem Pań z naszego Koła Gospodyń „Włoda-
rzanki”. A koleżanki i koledzy z Rady Sołeckiej, OSP i SRW 
zadbali o to, że każdy uczestnik uroczystości był  „spełnio-
ny smakowo”.

Przyszedł czas na kolejne, montaże słowno-muzyczne, 
tym razem dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego. Były 
to bardzo ujmujące, patriotyczne, podniosłe chwile. Prze-
piękne tańce z wykorzystaniem atrybutów w barwach 
narodowych wraz z ubiorami wykonawców w barwach 
narodowych stanowiły prawdziwą ucztę dla wzroku i zo-
stały nagrodzone gromkimi oklaskami i uznaniem. Solo-
we występy młodych adeptów grających na instrumen-
tach, również zdobyły szerokie uznanie i podziw wśród 
uczestników Wieczornicy. Wielkie uznanie dla uczestni-

ków i przygotowujących pań nauczycielek, Weroniki
i Agnieszki.

Po tych wzniosłych chwilach przyszedł czas na coś wy-
jątkowo okazałego i słodkiego. Tort Niepodległościowy 
w barwach biało czerwonych był naszą super niespo-
dzianką dla wszystkich zebranych. Przy odpowiednim 
oświetleniu, płonącej świecy–racy i przy odpowiedniej 
muzyce, został wwieziony wśród zebranych. Efekt był 
zdumiewający i został nagrodzony ogromnymi brawami. 
Nasze koleżanki ze Stowarzyszenia uwijały się jak przy-
słowiowe mróweczki, żeby każdy z nas mógł doznać tej 
kolejnej uczty, tym razem dla naszego podniebienia. WY-
STARCZYŁO dla wszystkich .

Przed rozpoczęciem „Patriotycznej Biesiady” przy akor-
deonie, przygotowanej przez Burmistrza Korfantowa- 
Janusza Wójcika, był czas na okazjonalne przemówienia 
zaproszonych gości. Były to bardzo miłe chwile, pełne 
przejmujących i dobrych słów, wzruszeń i podziękowań. 
Jako organizatorzy, czuliśmy się po raz kolejny dum-
ni i spełnieni, że się UDAŁO. Dziękujemy za każde dobre 
i szczere słowo, panu Marszałkowi UMWO Antoniemu 
Konopce, Burmistrzowi Korfantowa Januszowi Wójciko-
wi, panu Tadeuszowi Nowackiemu posłowi na Sejm IX 
i X kadencji, pani Danucie Korzeniowskiej v-ce przewodni-
czącej Rady Powiatu w Nysie i panu Jackowi Tarnowskie-
mu naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska Starostwa Powiatowego w Nysie.

Nadszedł czas „Patriotycznej Biesiady”. Byliśmy bardzo 
szczęśliwi i pełni uznania jak Burmistrz Janusz Wójcik 
sprawnie i rytmicznie podejmował grę na swoim akorde-
onie i razem wspólnie na prędce zmontowanym na scenie 
chórkiem, wspomagająco porywał pozostałych uczestni-
ków do wspólnego radosnego śpiewania. To były piękne
i radosne chwile.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wszyscy braliśmy 
udział w kolejnym historycznym wydarzeniu, z którego 
możemy być dumni, że jako niewielka miejscowość je-
steśmy jako jej mieszkańcy zdolni do organizacji tak prze-
pięknej i doniosłej uroczystości. Dziękujemy bezimiennie 
wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania. 
Dziękujemy za dojrzałość patriotyczną, za cierpliwość, za 
poświęcony czas. Jest to dowód, że czujemy się Polakami i 
spełniamy swój obowiązek wobec Polski.

I PAMIETAJMY, każda chwila nieuwagi, niedbalstwa i bra-
ku czujności mogą doprowadzić do utraty tego, co zosta-
ło osiągnięte z takim wielkim wysiłkiem i poświęceniem 
wielu naszych pokoleń. Do utraty NIEPODLEGŁOŚCI.
NIECH ŻYJE POLSKA!

Przygotował Krzysztof Bernacki 
Prezes Stowarzyszenia Villa Vlokmari 
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26 października 2022 roku na Rynku w Korfantowie odbyło 
się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Patrio-
tyczna inicjatywa, zrealizowana została pod honorowym pa-
tronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
O godzinie 13.30 Paweł Misa Komendant Gminny OSP przy-

witał wszystkich przybyłych na uroczystość m.in.: Starostę Nyskiego An-
drzeja Kruczkiewicza, Dyrektora Biura Wojewody Opolskiego Dariusza Sitko, 
Komendanta Komisariatu Policji w Korfantowie, dyrektorów szkół z terenu 
gminy Korfantów, delegacje uczniowskie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Korfantowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korfantowie, druhów Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Korfantowie oraz OSP w Ścinawie Małej, radnych, 
sołtysów, dyrektorów szkół, mieszkańców oraz gospodarza gminy Burmi-
strza Korfantowa Pana Janusza Wójcik. 
Podniesienie flagi państwowej dokonał poczet flagowy z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Korfantowie oraz delegacje uczniowskie z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Korfantowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korfantowie.
Projekt „Pod Biało-Czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której 
mieszkańcy dołączą do projektu. 
,,Pod biało-czerwoną” to projekt, który jednoczy nasz kraj i jego mieszkań-
ców. Nie tylko honoruje poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, 
ale także zachęca do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Ta pa-
triotyczna inicjatywa, realizowana jest pod honorowym patronatem Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a jej fundamentem był zapał 
i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn, którzy wykazali swoje zaangażowanie w głosowaniu internetowym 
i dzięki nim dziś w Korfantowie mógł stanąć maszt na którym powiewa biało- czerwona flaga.
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie 
Warszawskiej w 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole 
narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 
Dwa maszty zakupione zostały przez Gminę Korfantów w ramach inwestycji ,,Przebudowa Rynku w Korfantowie”, 
na którą gmina pozyskała dofinansowanie rządowe w wysokości 2,5 mln. zł , a jeden maszt sfinansowany został ze 
środków projektu ,,Pod biało-czerwoną”.

Jedenasta edycja ,,Narodowego Czytania’’ 
odbyła się w całym kraju 3 września 2022r. 
Prezydent Andrzej Duda wybrał w tym roku 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. 
Rok 2022 ogłoszono rokiem romantyzmu 
polskiego. Z tej okazji do ogólnopolskiego wydarzenia pod patronatem honorowym pary prezydenckiej, przyłączył 
się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej wraz z Sołectwem Ścinawa Nyska. 9 września w Wiejskim 
Domu Kultury przy kawie i ciastku odbyło się wieczorne czytanie „Ballad i romansów”.
Włączając się w akcję, zaprosiliśmy do udziału w ,,Narodowym Czytaniu” panią dyrektor Joannę Beśkę, panią Ewe-
linę Siwek – naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, radną Annę Janik, sołtys Justynę Urbań-
ską, ks. Zbigniewa Rycerza oraz uczniów z klas VI - VIII. Wśród wybranych utworów znalazły się m.in.: ,,Romantycz-
ność”, ,,Świtezianka”, ,,Powrót taty’’, ,,Pani Twardowska” oraz ,,Rybka”. 

Uroczyste podniesienie flagi na korfantowskim Rynku

Narodowe Czytanie 
2022
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Wyróżnienie dla Puszyny 
Sołectwo Puszyna zostało wyróżnione 
w tegorocznym konkursie na najpiękniej-
szą wieś Opolszczyzny. Wyróżnienie dla 
sołectwa w trakcie gali z okazji 25- lecia 
programu Odnowy Wsi w Województwie 
Opolskim odebrała Pani Sołtys Danuta 
Kmiecik.
Wcześniej komisja konkursowa wizyto-
wała miejscowości zgłoszone do tego-
rocznej edycji.
Uroczysta gala była również okazją do podsumowania znaczenia opolskiej wsi i zmieniającego się jej krajobrazu. 
Serdecznie gratulujemy mieszkańcom Puszyny wyróżnienia i wierzymy, że dzięki Waszej aktywnej działalności możliwe 
będzie zdobycie niejednego wyróżnienia. 

Tegoroczna uroczystość wręczenia 
Medali Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie odbyła się 18 października na 
sali świetlicy wiejskiej w Starej Jamce. 
Tym razem Złote Gody świętowało 
10 par, które w związku małżeńskim 
przeżyły 50 lat czyli związek małżeń-

ski zawierały w 1972 roku. Na uro-
czystości obecnych było 10 par.
Dostojni Jubilaci to:
1. Bej Stanisław i Anna
2. Dyląg  Stefan i Stanisława    
3. Feluś Ferdynand i Maria       
4. Gliński Stefan i Helena         

5. Kulig Józef i Grażyna           
6. Kuzior Czesław i Krystyna  
7. Olszewski Jerzy i Danuta                 
8. Rojek Mieczysław i Teresa  
9. Sosulski Jan i Maria              
10. Taratuta Władysław i Janina 
Spotkanie było pełne wspomnień 
i wzruszeń oraz refleksji nad spędzo-
nymi wspólnie latami, było podkre-
śleniem wagi wartości rodzinnych 
oraz znaczenia trwałości małżeń-
stwa, a jednocześnie było symbolem 
wszystkiego co w życiu najcenniejsze 
i jednocześnie najtrudniejsze: miłości, 
wytrwałości, zrozumienia i oddania. 
Było dowodem na to, że w dzisiej-
szej rzeczywistości –w zmieniającym 
się systemie wartości, gdzie rodzina
i wieloletnie związki przeżywają co-
raz poważniejsze kryzysy – warto być 
razem na dobre i na złe, a zwłaszcza 
na złe, bo każda z par mogła potwier-
dzić, że w ich życiu były trudne chwile, 
w których wzajemne wsparcie, cier-
pliwość i oddanie było niezastąpione.
Gorąco jeszcze raz wszystkim Jubi-
latom gratulujemy i życzymy, aby to 
Wasze wspólne życie wraz z jego naj-
piękniejszymi cechami, było dla Was 
i dla Waszych bliskich oznaką szczę-
ścia i osobistego sukcesu. Życzymy 
także dużo zdrowia i wielu jeszcze 
pięknych Jubileuszy.
Oprawę gastronomiczną imprezy za-
pewniło Koło Gospodyń Wiejskich ze 
Starej Jamki – serdecznie dziękujemy.

Uroczystość wręczenia ,,Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
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1. Fundacja Przyszłość 
i Rozwój na rzecz 
Gminy Korfantów 

Gmina Korfantów we współpracy
z Fundacją „Przyszłość i Rozwój” na 
rzecz Gminy Korfantów zrealizowa-
ła zadanie pn. „V Korfantowski Nalot 
Karykaturzystów”. 

W ramach inicjatywy lokalnej wydat-
kowano środki finansowe na zakup 
materiałów artystycznych oraz zakup 
artykułów spożywczych. Kwota wy-
datkowana ze środków Gminy Kor-
fantów  2 000,00 zł.

2. Sołectwo Ścinawa Mała 

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Ścinawa Mała zrealizo-
wała zadanie pn. „Festyn rodzinny ” .

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na wykonanie usłu-
gi – animacje dla dzieci oraz artykuły 
spożywczo – przemysłowe. Kwo-
ta wydatkowana ze środków Gminy 
Korfantów 1 499,89 zł.

3. Sołectwo Węża

Gmina Korfantów we współpracy 
z Sołectwem Węża zrealizowała zada-
nie pn. „Wakacje na sportowo i wesoło”. 

W ramach inicjatywy lokalnej wydat-
kowano środki finansowe na zakup 
artykułów spożywczych. Kwota wy-
datkowana ze środków Gminy Kor-
fantów  1 532,30 zł.

4. Stowarzyszenie Zwykłe 
„Pamięć o Kresach” 

w Korfantowie 

Gmina Korfantów we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Zwykłe „Pamięć 
o Kresach” zrealizowała zadanie pn. 
„Wsparcie działań na rzecz zachowa-
nia dziedzictwa kulturowego, tradycji 
i ochrony dziedzictwa narodowego 
– Kultywowanie pamięci o kresach – 
Spotkanie Kresowiaków”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na usługa caterin-
gowa. Kwota wydatkowana ze środ-
ków Gminy Korfantów 1 471,50 zł.

5. Sołectwo Przechód
– LZS Przechód

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Przechód zrealizowała 
zadanie pn. „Impreza integracyjna – 
Powitajmy raze m te wakacje”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na wykonanie usłu-
gi – oprawa muzyczna. Kwota wydat-
kowana ze środków Gminy Korfan-
tów 1 500,00 zł.

6. Fundacja Przyszłość 
i Rozwój na rzecz 
Gminy Korfantów

Gmina Korfantów we współpracy 
z Fundacją „Przyszłość i Rozwój” na 
rzecz Gminy Korfantów zrealizowa-
ła zadanie pn. „IX Międzynarodowy 
Plener malarski Artfriedlandianum – 
Korfantów 2022”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na zakup materia-
łów artystycznych oraz artykułów 
spożywczo - przemysłowych. Kwo-
ta wydatkowana ze środków Gminy 
Korfantów 2 483,93 zł.

7. Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych Sekcja 

Korfantów

Gmina Korfantów we współpracy 
z Polskim Związkiem Hodowców Go-
łębi Pocztowych Sekcja Korfantów 

Inicjatywy lokalne w 2022 r. 
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zrealizowała zadanie pn. „Aktywiza-
cja mieszkańców Gminy poprzez or-
ganizację festynu i imprez okoliczno-
ściowych – związanych tematycznie 
z upowszechnianiem wiedzy ekolo-
gicznej”.

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na zakup pucharów 
oraz artykułów spożywczo - przemy-
słowych. Kwota wydatkowana ze środ-
ków Gminy Korfantów 1 497,26 zł.

8. Sołectwo Ścinawa Nyska

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Ścinawa Nyska zreali-
zowała zadanie pn. „Dożynki – bal 
pszczółek”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na zakup gadżetów 
artykuły spożywczo - przemysłowe. 
Kwota wydatkowana ze środków 
Gminy Korfantów 1 498,61 zł. 

9. Sołectwo Kuźnica Ligocka

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Kuźnica Ligocka zre-
alizowała zadanie pn. „Integracyjne 
spotkanie mieszkańców sołectwa 
Kuźnica Ligocka”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na zakup artykułów 
spożywczo - przemysłowych. Kwo-
ta wydatkowana ze środków Gminy 
Korfantów 1 499,85 zł. 

10. Sołectwo Niesiebędowice

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Niesiebędowice zre-
alizowała zadanie pn. „Organizacja 
spotkania mieszkańców sołectwa 
Niesiebędowice ”. 

W ramach inicjatywy wydatkowa-
no środki finansowe na wykonanie 
usługi cateringowej. Kwota wydatko-
wana ze środków Gminy Korfantów 
1 200,00 zł. 

11. Sołectwo Stara Jamka

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Stara Jamka zrealizo-
wała zadanie pn. „Tradycje pielęgnu-
jemy dożynki organizujemy”. 

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na zakup strojów 
dla KGW. Kwota wydatkowana ze środ-
ków Gminy Korfantów 1 500,00 zł.

12. Sołectwo Kuropas

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Kuropas zrealizowała 
zadanie pn. „Dożynki wiejskie”.

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na artykuły spo-
żywczo – przemysłowe. Kwota wy-
datkowana ze środków Gminy Kor-
fantów 1 500,00 zł.

 13. Sołectwo Rzymkowice

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Rzymkowice zrealizo-
wała zadanie pn. „Na sportowo bę-
dzie zdrowo ” .

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na artykuły spo-
żywczo – przemysłowe. Kwota wy-
datkowana ze środków Gminy Kor-
fantów 500,00 zł.

14. Sołectwo Włodary

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Włodary zrealizowa-
ła zadanie pn. „Bieg Niepodległości 
o Puchar Burmistrza Korfantowa ”.

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na zakup nagród 
oraz usługę rejestracji zawodników.. 
Kwota wydatkowana ze środków 
Gminy Korfantów 2 000,00 zł.

15. Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Korfantowie

Gmina Korfantów we współpracy 
z Kurkowym Bractwem Strzeleckim 
w Korfantowie zrealizowała zadanie 
pn. „XX Europejski Zjazd Strzelców 
Historycznych 2022 r.” .
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W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na promocję Gminy 
Korfantów. Kwota wydatkowana ze 
środków Gminy Korfantów 1 500,00 zł.

16. Sołectwo Gryżów 

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Gryżów zrealizowała 
zadanie pn. „Spotkanie integracyjne 
mieszkańców wsi Gryzów ”.

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na usługę caterin-
gową. Kwota wydatkowana ze środ-
ków Gminy Korfantów 934,30 zł.

17. Sołectwo Borek

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Borek zrealizowała za-
 danie pn. „Spotkanie integracyjne 
mieszkańców wsi Borek ” .

W ramach inicjatywy wydatko-
wano środki finansowe na zakup 
mebli ogrodowych oraz zakup ar-
tykułów spożywczych. Kwota wydat-
kowana ze środków Gminy Korfan-
tów 1 599,99 zł.

18. Rodzinne 
Ogrody Działkowe

Gmina Korfantów we współpracy 
z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi 
zrealizowała zadanie pn. „Stwórzmy 
razem dobry klimat ” .

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na zakup artykułów 
spożywczo – przemysłowych oraz 
usługę cateringową. Kwota wydatko-
wana ze środków Gminy Korfantów 
1 498,05 zł.

19. Sołectwo Puszyna 

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Puszyna zrealizowa-
ła zadanie pn. „Integracja pokoleń 
– wspólna zabawa, przekazywanie 
historii lokalnej, zawody sportowe 
na zakończenie wakacji oraz dożynki 
wiejskie” .

W ramach inicjatywy wydatkowa-
no środki finansowe na zakup luster 
oraz zakup artykułów spożywczych. 
Kwota wydatkowana ze środków 
Gminy Korfantów 1 499,54 zł.

20. Sołectwo Przechód

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Przechód zrealizowała 
zadanie pn. „Spotkanie integracyjne 
mieszkańców – dożynki 2022” .

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na wykonanie usłu-
gi – oprawa muzyczna oraz zakup 
artykułów spożywczych. Kwota wy-
datkowana ze środków Gminy Kor-
fantów 1 500,00 zł.

21. Sołectwo Jegielnica

Gmina Korfantów we współpracy 
z sołectwem Jegielnica zrealizowała 
zadanie pn. „Spotkanie integracyjne 
mieszkańców Jegielnica ” .

W ramach inicjatywy wydatkowano 
środki finansowe na zakup artykułów 
spożywczo - przemysłowych. Kwo-
ta wydatkowana ze środków Gminy 
Korfantów 1 183,57 zł.
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Gmina Korfantów uczestniczy w pro-
jekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa 
Sołecka – Opolskie w latach 2020-
2022” w ramach, którego realizo-
wane są małe projekty lokalne na 
terenach wiejskich. Zadania współfi-
nansowane są z budżetu Wojewódz-
twa Opolskiego oraz Gminy Korfan-
tów. Poniżej przedstawiamy kilka 
zdjęć ze zrealizowanych już zadań:
- Sołectwo Pleśnica - zrealizowało 
zadanie pn. „Budowa wiaty”, któ-
re polegało na wybudowaniu wiaty, 
która przyczyni się do polepszenia ja-
kości życia mieszkańców, stworzenia 
atrakcyjnego miejsca do wspólnego 
spędzania wolnego czasu zarów-
no przez osoby dorosłe jak i dzieci 
oraz do stworzenia miejsca regular-
nych spotkań mieszkańców. Łączny 
koszt zadania  wyniósł 20 496,15 zł:  
w tym z budżetu Gminy Korfantów 
– 15 496,15 zł, ze środków Mar-
szałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 
5 000 zł.

- Sołectwo Przechód - zrealizowa-
ło zadanie pn. „Zagospodarowa-
nie terenów zielonych – Farski Dół 
– zakup urządzeń zabawowych”.
W ramach zadania zostały zakupione 
urządzenia zabawowe. 
Plac rekreacyjny przyczyni się do 
budowania relacji i więzi między ró-
wieśnikami. Wpłynie na przyjemne, 
pozytywne i bezpieczne spędzanie 
wolnego czasu. Działania te pozwolą 
mieszkańcom budować świadomość 
zaspakajania potrzeb dzieci w ich 
środowisku i pobudzą do działań na 
rzecz rodziny i miejscowości. 
Plac zabaw poprawi estetykę wsi 
i bezpieczeństwo bawiących się dzieci. 
Łączny koszt zadania wyniósł 6 050 zł:
 w tym z budżetu Gminy Korfantów 
– 1 050 zł, ze środków Marszałkow-
skiej Inicjatywy Sołeckiej - 5 000 zł.

- Sołectwo Węża - zrealizowało za-
danie pn. „Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej ”. W ramach zadania zo-
stało zakupione wyposażenie do 
świetlicy tj. 2 piekarniki elektryczne, 
płyta gazowa, lodówka oraz przybo-
ry kuchenne. Łączny koszt zadania  
wyniósł 6 049,94 zł:  w tym z budżetu 
Gminy Korfantów – 1 049,94 zł, ze 
środków Marszałkowskiej Inicjaty-
wy Sołeckiej - 5 000 zł. W ramach 
zadania zakupiono 2 piekarniki, pły-
tę grzewczą gazową , lodówkę oraz 
przybory kuchenne.

- Sołectwo Stara Jamka - zrealizo-
wało zadanie pn. „Wykonanie szafy 
pod wymiar w świetlicy wiejskiej 
oraz zakup sprzętu AGD (lodówka)”.

Łączny koszt zadania  wyniósł 
6 049,70 zł:  w tym z budżetu Gminy 
Korfantów – 1 049,70 zł, ze środ-
ków Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej - 5 000 zł. W ramach za-
dania wykonano szafę rozsuwaną 
zamontowaną w świetlicy wiejskiej 
oraz zakupiono lodówkę.

Zrealizowane zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
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- Sołectwo Wielkie Łąki - zrealizo-
wało zadanie pn. „Przygotowanie te-
renu pod przyszłą świetlicę wiejską 
w Wielkich Łąkach – zakup i montaż 
szamba”. 

Łączny koszt zadania wyniósł
6 994,48 zł: w tym z budżetu Gminy 
Korfantów – 1 994,48 zł, ze środ-
ków Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej - 5 000 zł.

- Sołectwo Przydroże Małe - zreali-
zowało zadanie pn. „Wyposażenie 
świetlicy wiejskiej”. 
Łączny koszt zadania  wyniósł 
6 033,15 zł:  w tym z budżetu Gminy 
Korfantów – 1 033,15 zł, ze środ-
ków Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej - 5 000 zł. W ramach za-
dania zakupiono krzesła do świetli-
cy wiejskiej.

- Sołectwo Przydroże Wielkie - zre-
alizowało zadanie pn. „Wyposażenie 
świetlicy wiejskiej”. 

Łączny koszt zadania wyniósł 
6 049,71 zł:  w tym z budżetu Gminy 
Korfantów – 1 049,71 zł, ze środków 
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołec-
kiej - 5 000 zł. W ramach zadania 
została zakupiona kuchenka induk-
cyjna nastawna, piekarnik, przybory 
kuchenne oraz zamontowano szafę 
rozsuwaną.

- Sołectwo Piechocie - zrealizowało 
zadanie pn. „Zagospodarowanie te-
renu przy boisku – zakup zestawów 
biesiadnych oraz ławek betonowych 
i stojaka na rowery”. 

Łączny koszt zadania  wyniósł 
6 099,22 zł:  w tym z budżetu Gminy 
Korfantów – 1 099,22 zł, ze środ-
ków Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej - 5 000 zł. W ramach zada-
nia wykonano 2 komplety biesiadne, 
zakupiono 2 ławki betonowe oraz 
stojak na rowery.
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W niedzielę, 11 grudnia br. w otoczeniu Dworku w Przydrożu 
Wielkim, przy współudziale Gminy Korfantów zorganizowany 
został po raz pierwszy Dworski Jarmark Świąteczny.
Klimat jaki panował na Jarmarku przyczynił się do tego, że wie-
lu odwiedzających  mogło poczuć nastrój nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia. Pięknie przystrojone kramiki zachęcały do 
kupowania świątecznych wieńców i ozdób choinkowych. Zaku-
pić też można było m.in. miody i wyroby pszczele, żywe choinki, 
a także karpia z korfantowskiego łowiska.  
Dużą popularnością cieszyły się stoiska gastronomiczne Kół 
Gospodyń Wiejskich z : Włodar, Ścinawy Małej i Gryżowa, 
a przy ognisku  goście mogli upiec kiełbaskę i skosztować gorą-
cych napojów, w tym bezalkoholowych grzańców. 
Tradycyjnie na jarmarku bożonarodzeniowym nie mogło za-
braknąć żywej szopki, która była ogromną atrakcją dla dzieci, 
które przyzwyczajone są do stajenek z figurkami i posągami. 
W  otoczeniu folwarku  dzieci mogły z bliska oglądać wielbłądy, 
alpaki, daniele, owce i pawie. 
We wnętrzach Dworku była możliwość wykonania profesjonal-
nej, stylizowanej sesji zdjęciowej, która  z pewnością stanowić 
będzie niezapomnianą pamiątkę z wydarzenia. 
Organizatorzy zadbali również o oprawę muzyczną, wystąpili  
z kolędami i pastorałkami  uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Ścinawie Małej, solistka Lena Gajewska oraz ze-
spół Christmas Band. 
Niestety, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, 
w tym silne podmuchy wiatru,  niemożliwe było zrealizowanie, 
wcześniej zaplanowanych lotów balonem.
Mamy nadzieję, że Jarmark Bożonarodzeniowy w Przydrożu 
Wielkim wpisze się w kalendarz gminnych wydarzeń cyklicz-
nych i  stanie się marką promocyjną gminy Korfantów. 

Dworski Jarmark Bożonarodzeniowy w Przydrożu Wielkim



Informator Gminy Korfantów www.korfantow.pl facebook.com/korfantow22

Wspomnienie Świętego Mikołaja jest wyjątkową 
okazją do sprawienia najmłodszym radości. Nic tak 
nie cieszy dzieci, jak niespodzianka ukryta w paczce, 
a jeśli prezent wręczy sam Mikołaj, emocji jest jesz-
cze więcej. Tradycja spotkania dzieci z Mikołajem 
corocznie podtrzymywana jest w Miejskim Domu 
Kultury w Korfantowie. W tym dniu kadra ośrodka 
starała się, jak najpiękniej przystroić salę, aby sce-
neria cieszyła małych i dużych, a w szczególności 
długo wyczekiwanego gościa. W tym roku wizytę 
Mikołaja poprzedziły gry i zabawy świąteczne. Nie 
zabrakło też pląsów i tańców w takt wesołych me-
lodii, a tuż przed przyjściem Mikołaja dzieci ochoczo 
przyozdobiły figurki gipsowe. Kreatywność dzieci 
była niesamowita, a barwnie przyozdobione figurki 
z pewnością będą pięknie komponować z wystro-
jem domów na święta. Tuż po tych wydarzeniach 
w Domu Kultury zawitał Mikołaj, który przywitał 
wszystkie dzieci, wysłuchał przygotowanych przez 
nich wierszyków i piosenek, a następnie rozdał 
wymarzone prezenty. Był też czas na sesję zdję-
ciową i chwilę rozmowy. Na koniec spotkania miły 
gość wypił przygotowane dla niego mleczko, zjadł 
ciasteczka i obiecując wrócić za rok. Odjechał do 
innych miejscowości naszej gminy, by również tam 
spotkać się z najmłodszymi mieszkańcami.  

Spotkanie z Mikołajem w Domu Kultury w Korfantowie
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Forum Klubu Młodego Odkrywcy 
jest  dorocznym spotkaniem mię-
dzynarodowej społeczności opie-
kunów, klubowiczów i partnerów, 
którzy wspólnie z Centrum Nauki 
Kopernik i Polsko-Amerykańską 
Fundacją Wolności rozwijają pro-
gram Klub Młodego Odkrywcy 
w Polsce, Gruzji, Ukrainie i Armenii.
W tym roku Forum w Warszawie
odbywa się w dniach 18-19.11.
2022 r. Częścią imprezy jest Giełda 
inspiracji w ramach której, zapre-
zentował się Klub Młodego Od-
krywcy Szperacze z SP nr 2 w Kor-
fantowie.
Interaktywna wystawa pt. „Nic nie 
jest takie, jak się wydaje, czyli po-
żyteczne antocyjany” ukaże klubo-
wą pracę w ramach miniprojektu. 
Projekt składa się z kilku etapów 
pozwalających na poznanie i prak-
tyczne wykorzystanie antocyjanów 
w życiu codziennym.

3 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie obchodzony był Dzień Postaci z Bajek. Ucznio-
wie i cała społeczność szkolna rozpoczęła poranek od krótkiej audycji Samorządu Uczniowskiego i Klubu Fotograficznego. 
Następnie na przerwach uczniowie mogli usłyszeć piosenki z takich bajek jak: Smerfy, Gumisie, Reksio i wiele innych. 

Ponadto uczniowie mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, zajrzeć na stoisko z bajkami po angielsku i po niemiecku. Był to nie-
samowity czas, aby zanurzyć się w świat magicznych historii i zainspirować się do wspólnej zabawy w bajkowym wymiarze.

Klub Młodego Odkrywcy Szperacze z SP 2 w Centrum Nauki Kopernik

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
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Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania

29 września przypada Ogólnopolski Dzień Gło-
śnego Czytania. Inicjatywa powstała w Pol-
skiej Izbie Książki w 2001 r. Celem święta jest 
propagowanie czytelnictwa wśród najmłod-
szych. 30 września Dzień Głośnego Czyta-
nia obchodziliśmy w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Korfantowie. Na pierwszej lekcji przez 
szkolny radiowęzeł została nadana krótka au-
dycja o zaletach głośnego czytania. O godz. 
10.00 do szkoły zawitali wspaniali goście - po-
eci, którzy przybyli do Korfantowa na Plener 
Poetycki zorganizowany przez Pana Edmunda 
Borzemskiego i Związek Literatów Polskich 
pod przewodnictwem Pani prezes Adrianny 
Jarosz. Pani dyrektor Małgorzata Sinicka przy-
witała zacnych gości w holu szkoły. Zrobił to 
również Błażej Brzezina, uczeń klasy V, grając 
na saksofonie utwór Czesława Niemena „Pod 
papugami”. Pani dyrektor w swoim wystąpie-
niu nawiązała do Ogólnopolskiej Akcji Głośne-
go Czytania. Zwróciła uwagę na rolę, jaką po-
ezja odgrywa w naszym życiu. Gośćmi Pleneru 
Poetyckiego byli następujący poeci: Edmund 
Borzemski, Ewa Kaca, Ewa Maj- Szczygielska, 
Anna Tlałka, Danuta Babicz- Lewandowska, 
Elżbieta Lisak- Duda, Elżbieta Żłobicka, Zo-
fia Kulig, Renata Blicharz, Romana Więcza-
szek, Witold Hreczaniuk, Piotr Żarczyński, Jan 
Szczurek, Walter Pyka, Krzysztof Kokot, Woj-
ciech Janusz Ossoliński, ks. Manfred Słaboń. 
Po przedstawieniu się poeci udali się do klas 
na spotkanie z uczniami. Prezentowali wła-
sne utwory, zachęcali do twórczości własnej. 
Następnie w bibliotece szkolnej poeci, Pani 
dyrektor oraz Zastępca Burmistrza Pan Jaro-
sław Szewczyk spotkali się z grupką uczniów, 
aby podsumować przedsięwzięcie. Stwierdzo-
no, że czytanie książek to nie tylko ciekawa 
forma spędzania wolnego czasu, zdobywania 
nowej wiedzy, ale także sposób na rozwijanie 
wyobraźni. Dzień Głośnego Czytania w naszej 
szkole obchodzony był w radosnej atmosferze. 
Był także okazją do rozwijania zainteresowań 
czytelniczych, zwłaszcza poetyckich. 

      
  Klub Przyjaciół Książki
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Narodowe Czytanie 2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Korfantowie 
Wspólną lekturą ,,Ballad i romansów” Adama Mickiewicza spo-
łeczność szkoły dołączyła 14 września 2022r. do akcji ,,Naro-
dowego Czytania”. Wydarzenie to organizowane jest przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012r. Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Czesława Niemena już po raz 11 uczestni-
czyła w Narodowym Czytaniu. 
Zaproszeni goście, dyrekcja, grono pedagogiczne i cała spo-
łeczność uczniowska spotkała się w holu naszej szkoły.
Genezę ,,Ballad i romansów” oraz założenia romantyzmu 
przedstawił poeta pan Edmund Borzemski. Następnie roz-
poczęło się czytanie. Pani Dyrektor Małgorzata Sinicka i Pan 
Jarosław Szewczyk - Zastępca Burmistrza przeczytali ,,Ro-
mantyczność”. Fragment tej ballady mogliśmy usłyszeć w j. 
angielskim w wykonaniu pani Moniki Radom, a po niemiecku 
również tę balladę przeczytała pani Angelika Żabińska. ,,Panią 
Twardowską” zaprezentowały koleżanki z kl. VIb : Nikola Ku-
biak , Karolina Przybyła i Julia Marcinkiewicz. Jadzia Stankie-
wicz z kl. Va przeczytała ,,Powrót taty”. Dziewczyny z kl. VIII : 
Maja Stolarczyk , Emilia Sinicka i Natalia Taratuta przybliżyły 
mam ,,Świteziankę”. Pani Tamara Kobylańska-dyrektor biblio-
teki miejskiej zaprezentowała balladę pt. ,,To lubię”. Czytanie zakończył poeta, Pan Edmund Borzemski utworem ,,Du-
darz”. Konferansjerkami były: Natalia Niewiadowska i Natalia Stokowska. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która 
podziękowała za przygotowanie i udział w Narodowym Czytaniu. Zwróciła uwagę na to że ta ogólnopolska akcja dosko-
nale propaguje czytelnictwo.
Piękna sceneria, wystawy, z pewnością pomogły wszystkim uczestnikom poczuć klimat romantycznej poezji. W ten właśnie 
sposób nasza szkoła dołączyła do pokaźnej liczby miejsc, które podjęły się uczestnictwa w Narodowym Czytaniu.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie 
otrzymała puchar i dyplomy za wybitne zaangażowanie w akcję 
„Gorączka złota”. Uczniowie i pracownicy szkoły sumiennie zbie-
rali „złote” grosze i jako jedyni w rejonie uzbierali prawie 40 kg 
monet.

Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje wsparcie dzieci 
i młodzieży, w tym między innymi: pozyskanie funduszy na wspar-
cie edukacyjne, wypoczynek, dofinansowanie ciepłych posiłków, 
uaktywnienie i uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę drugie-
go człowieka, promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców.

Wręczenie nagród za tę działalność na rzecz drugiego człowieka, 
miało miejsce 26.10.2022r. 

Dyplomy i puchar otrzymaliśmy z rąk pań: Stanisławy Kosmali – 
wiceprezes Zarządu OOO PCK oraz Wioletty Wiki – przedstawi-
cielki Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

„Złota szkoła”
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Kor-
fantowie przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edu-
kacyjno-Społecznego p.t. „Każdy inny – wszyscy równi”. 
Projekt ma na celu uwrażliwienie społeczności szkolnej 
na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz tolerancji, a także 
likwidowanie uprzedzeń.

W ramach realizacji projektu ,,Każdy inny - wszyscy równi” 
w SP nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie zorga-
nizowany został Międzynarodowy Dzień Niesłyszących. 
Z tej okazji uczniowie poznali podstawowe zwroty w ję-
zyku migowym: ,, dziękuję”, ,,dzień dobry”, ,,przepraszam” 
oraz kilka ważnych informacji związanych z Dniem Niesły-
szących. Ponadto uczniowie klasy 5 wykonali/ zaprezen-
towali utwór Czesława Niemena pt. ,,Sen o Warszawie” za 
pomocą języka migowego.

W październiku w szkole obchodzony jest Dzień Osób 
z Afazją Rozwojową. Na tę okoliczność w holu szkolnym 
pojawiła się gazetka tematyczna. Na godzinie wycho-
wawczej nauczyciele pomogli zrozumieć uczniom, czym 
jest afazja i z jakimi trudnościami muszą zmierzyć się oso-
by dotknięte tym zaburzeniem. Następnie, po zaprezento-
waniu materiału i krótkiej pogadance, uczniów pochłonęła 
zabawa, warsztaty z wykorzystaniem materiałów udo-
stępnionych przez Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy 
Afazję - karty pracy, kodowanie i rozszyfrowywanie ha-
seł towarzyszącym obchodom tego wydarzenia ,,Jestem 
dzieckiem, mam talent”.

Kolejną inicjatywą realizowaną w związku z projektem 
była inicjatywa związana z przypadającym na październik 
Światowym Dniem Świadomości Dysleksji. Na holu szkoły 
powstała gazetka tematyczna, dzięki niej nauczyciele, 
uczniowie oraz rodzice, a także goście odwiedzający 
szkołę mogli poznać mocne strony dyslektyka, sympto-
my ucznia z dysleksją w szkole, szczególnie na lekcjach 
j. polskiego i matematyki. Ponadto, każdy w szkole mógł 
dowiedzieć się jakie sławne osoby zmagały się dysleksją. 
Dzieci wykonały również różne zadania i ćwiczenia zwią-
zane z danym zagadnieniem. Zorganizowany również zo-
stał konkurs ortograficzny polegający na zaprojektowaniu 

plakatu ortograficznego, którego inspiracją była tematyka 
dysleksji. 

Projekt wszyscy równi 
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Obchody Święta Niepodległości 
w szkole podstawowej w Ścina-
wie Małej odbyły się w dniu 14 li-
stopada. W związku z uczestnic-
twem w projekcie: KALENDARZ 
Z MUNDUREM, w tym dniu szkołę 
odwiedzili przedstawiciele I Pułku 
Saperów w Brzegu. Zaprezento-
wali uczniom narzędzia, jakimi posługują się w swojej pracy oraz odpowiedzieli na wszystkie pytania dotyczące  służby 
wojskowej. Uroczysty apel z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowali uczniowie klas 
VI ,VII oraz VIII wraz z wychowawcami, a także opiekunem szkolnego chóru. 
Społeczność szkolną swoją obecnością zaszczycili żołnierze z zaprzyjaźnionych jednostek: Wojskowego Centrum Re-
krutacji w Brzegu, 171 Batalionu Lekkiej Piechoty oraz 1 Brzeskiego Pułku Saperów.

4 października 2022 roku uczniowie Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Ści-
nawie Małej wraz z wychowawcami ak-
tywnie włączyli się do akcji ekologicznej 
Sprzątamy dla Polski. Akcja objęta zosta-
ła honorowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki.
Uczniowie wyposażeni w rękawice i wor-
ki na śmieci ruszyli do sprzątania.
Uczestnicy akcji oczyścili drogi i ścieżki, 
którymi uczęszczają do szkoły, rynek w Ścinawie, ulice przyległe do terenu szkoły oraz tereny boiska górnego. 
Efektem akcji będzie czyste środowisko lokalne i wzrost świadomości ekologicznej.

Uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego we Włodarach 
biorą udział w projekcie “Na-
turalnie Zaangażowani”, dzię-
ki któremu poznają tajemnice 
Borów Niemodlińskich. Projekt 
ten realizowany jest  z dotacji 
programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowane-
go przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy 
EOG (na podstawie umowy do-
tacyjnej zawartej z Operatorem Projektu Fundacją Stocznia z siedzibą w Warszawie). Realizatorem projektu jest fundacja 
Leśna Baza z Niemodlina.  
Jednym z elementów projektu są całodniowe zajęcia w lesie w różnych porach roku. W czasie ostatnich zajęć uczniowie 
nauczyli się, jak za pomocą krzesiwa rozpalić ognisko. Próbowali również zrobionych przez siebie chipsów z pokrzywy 
oraz zabawę w podchody. Innym razem młodzież rozpalała krzesiwo, rozbijała namioty i uczyła się gotować na ognisku. 
Wyjazdy te są dla nich wyjątkowym spotkaniem z naturą w sercu Borów Niemodlińskich. Młodzież podejmuje inicjatywy 
związane z ochroną środowiska w swojej okolicy. Szkoleniem objęci są także szkolni koordynatorzy projektu. 

Niepodległościowo w ZSP Ścinawa Mała

SPRZĄTAMY DLA POLSKI

Projekt „Naturalnie Zaangażowani”



Informator Gminy Korfantów www.korfantow.pl facebook.com/korfantow28

13 października 2022 roku uczczono Dzień Edukacji Narodowej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Włodarach. Świętowanie 
rozpoczęliśmy na wspólnym różańcu oraz Eucharystii sprawowanej za 
żyjących i zmarłych pracowników oświaty. Następnie spotkaliśmy się 
na uroczystym apelu. Niezawodnie zaproszenie na uroczystość przyję-
ła Radna Powiatowa- Pani Danuta Korzeniowska- za co Jej serdecznie 
dziękujemy! Przybyli także emerytowani pracownicy Szkoły.
Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Samorząd Uczniowski złożył 
życzenia oraz własnoręcznie wykonane upominki wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wło-
darach. Każda klasa pamiętała o Dniu Edukacji Narodowej i w sobie 
charakterystyczny sposób podziękowała nauczycielom i pracownikom 
Szkoły. 
W tym dniu odbyła się także w naszej szkole uroczystość pasowania 
na ucznia, która na długo pozostanie w pamięci ucznia klasy pierwszej. 
Pierwszaki pokazali, że potrafią pięknie śpiewać, recytować wiersze 
i tańczyć. Akademię przygotowali wraz ze swoją wychowawczynią- 
Panią Danutą Zgajewską. Po występie artystycznym nasi pierwszokla-
siści powtarzali za panią Dyrektor słowa przysięgi, by potem nastąpiło 
uroczyste pasowanie na ucznia- poprzez złożenie na ramieniu ogromniastego ołówka! Każdy uczeń otrzymał pamiąt-
kowy dyplom oraz róg obfitości- a to dzięki wspaniałym i zaangażowanym RODZICOM!
Dzień ten był także znakomitą okazją do złożenia podziękowań dla PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU, czyli ludzi, którzy nie są bez-
pośrednio związani z naszą placówką, a mimo tego w różnorodny sposób ją wspierają. Wszyscy Przyjaciele z wyprze-
dzeniem otrzymali zaproszenie na uroczystość, lecz nie każdy mógł na nią dotrzeć. Tym, którzy nie dotarli, podziękowa-
nia i symboliczne upominki zostały przekazane Pocztą.
Po przemówieniach, życzeniach i podziękowaniach- Rodzice pierwszaków zaprosili zaproszonych gości, nauczycieli
i uczniów na poczęstunek- między innymi na przepiękny i przepyszny tort!
Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych, a ich Rodzicom -
wytrwałości w wspieraniu swoich pociech w tym czasie.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we 
Włodarach, obchodzono Światowy Dzień 
Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 
października każdego roku.

W ramach tej inicjatywy uczniowie uczest-
niczyli w pogadance o potrzebach czło-
wieka, które są niezbędne do zdrowego 
funkcjonowania fizycznego i psychiczne-
go, którą przeprowadziła pani Alicja Ko-
walska- szkolna pielęgniarka. Uczniowie 
obejrzeli prezentację przedstawiającą na-
wyki niezbędne do zastosowania w życiu 
codziennym, aby każdy mógł się cieszyć dobrym zdrowiem i radosnym nastrojem. Uczniowie wrzucali swoje propozycje 
dobrego spędzania czasu do „Plecaka dobrego nastroju”, a także otrzymali ulotki z telefonami i ważnymi informacjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i działań przeciw przemocy. Wokół Światowego Dnia Zdrowia psychicznego zorganizo-
wano konkurs plastyczny „Sposób na dobry nastrój-moje hobby”. W obchody włączono także rodziców, którzy od pani 
pedagog otrzymali wskazówki, jak dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

Dzień Edukacji Narodowej oraz pasowanie na ucznia 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Włodarach

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
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Już po raz 34 w Korfantowie zostały zorganizowane Ogólnopol-
skie Biegi Crossowe z Okazji 104. Rocznicy Odzyskania Przez 
Polskę Niepodległości. Zawody odbyły się na stadionie miejskim 
w Korfantowie dniu 4 listopada 2022 roku. Zawody organizowa-
ne są od 1987 roku i są to jedne z najstarszych biegów niepodle-
głościowych w Polsce. 
Wydarzenie corocznie cieszy się ogromną popularnością za-
równo wśród dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświato-
wych, jak również wśród zawodników z innych szkół i klubów 
znajdujących się na terenie gminy Korfantów, powiatu nyskie-
go i wielu miejscowości województwa opolskiego oraz śląskie-
go. Uczestnicy podzieleni zostali na VIII kategorii wiekowych 
(osobno dla dziewcząt i chłopców). W sumie odbyło się 16 bie-
gów na dystansie od 250 m do 1000 m. Łącznie do tegorocz-
nych biegów zgłosiło się ponad 630 uczestników. Wszystkie 
dzieci otrzymały ciepłą herbatkę oraz słodką bułeczkę. Zwy-
cięzcy w poszczególnych kategoriach od miejsca 1-6 otrzy-
mali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz za miejsca 1-3 również 
medale. Ponadto wszystkie dzieci, które ukończyły bieg, miały 
szansę wylosować atrakcyjne nagrody. W tym roku rozloso-
wanych zostało kilkadziesiąt nagród, w tym dwa rowery, które 
sprawiły dzieciom ogromną radość. Organizatorem wydarzenia 
byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kor-
fantowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Korfantowie. Tego-
roczne nagrody rzeczowe, medale, słodkie upominki, dyplomy 
oraz koszty organizacyjne zostały pokryte ze środków Staro-
stwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Miejskiego w Korfantowie, 
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
w Opolu, Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz MGOKSiR 
w Korfantowie.
Starostwo Powiatowe reprezentowane było przez Starostę 
Pana Andrzeja Kruczkiewicza i Członka Zarządu Panią Joannę 
Burską oraz Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Panią Danutę 
Korzeniowską, natomiast Urząd Miejski w Korfantowie repre-
zentowany był przez Zastępcę Burmistrza Korfantowa Pana 
Jarosława Szewczyka, WZ LZS reprezentował członek zarządu 
Tadeusz Walczak, OZLA reprezentowane było przez Wiceprezesa 
Pana Stanisława Rosińskiego, który był również sędzią głównym 
zawodów. Imprezę prowadził trener lekkoatletów z Korfantowa 
Pan Mariusz Żabiński.
Celem zawodów jest aktywizacja sportowa dzieci młodzieży oraz 
popularyzacja biegów przełajowych przy jednoczesnym uczcze-
niu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy do Korfantowa 
w przyszłym roku.

XXXIV Ogólnopolskie Biegi Crossowe 
z Okazji 104. Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości
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W tym roku 4 listopada br. odbyła się już VII 
Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku i Seniorów w Korfantowie .
Spartakiadę zorganizowano przy współ-
udziale Gminy Korfantów i Starostwa Po-
wiatowego w Nysie. Patronat Honorowy 
naszej imprezy przejął Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego.
W Spartakiadzie wzięło udział ponad120 
osób w tym 10 drużyn startujących w róż-
nych konkurencjach sprawnościowych.
Wielu społeczników, trenerów sportowych 
i młodzież szkolna sędziowała oraz ocenia-
ła skuteczność, celność oraz czasy zawod-
ników.
Inspiracją dla startujących w dbaniu o spraw-
ność i dobrą kondycję był także udział 
w Spartakiadzie UTW mistrzyni paraolim-
pijskiej Barbary Bieganowskiej-Zając, olim-
pijczyków oraz trenerów sportowych.
Choć nie walka o miejsca na podium była 
nadrzędnym celem zawodów, a chęć spo-
tkania i aktywnego spędzenia wolnego 
czasu, to z miejsc na podium najbardziej 
cieszyli się gospodarze, pokonując ubiegło-
rocznego mistrza UTW z Nysy i zajmując 
I miejsce.
Na podium stanęły także UTW Nysa i UTW 
Paczków pokonując między innymi Głucho-
łazy, Niemodlin, Puszynę, Prudnik, K-Koźle 
.
Prezes UTW Danuta Minartowicz-Rejlich 
wraz z Zarządem gratuluje wszystkim se-
niorom i zawodnikom sprawności, walecz-
ności i systematyczności w dbaniu o dobrą 
kondycję fizyczną. 
Do zobaczenia za rok!

Aktywny Senior Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
-„Senior Radosny Bezpieczny i Zdrowy” 
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Lekka atletyka. 
Kilka spektakularnych sukcesów w mijającym roku odnieśli lekkoatleci LUKS 
MGOKSiR Korfantów. Nasza eksportowa zawodniczka Barbara Bieganowska 
Zając zdobyła 3 złote medale na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, 
które odbyły się 16-24.07.2022r w Krakowie. Wygrała bieg na 800m, 1500m
i 3000m ustanawiając na tym ostatnim nowy rekord świata. Basia przygoto-
wuje się obecnie do startu w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w lip-
cu we Francji będące zarazem kwalifikacjami do Igrzysk w 2024r. w Paryżu. 
W marcu 2023 r. wystartuje również w Halowych Mistrzostwach Świata Ma-
sters na dystansie 1500 i 3000m. 
Duży sukces na odbywających się w lipcu br. w Radomiu Mistrzostwach Polski 
juniorów odniósł nasz miotacz Julian Ludwig, który zajął 4 miejsce w rzucie 
młotem osiągając wynik 61m co jest nowym rekordem województwa. Do brą-
zowego medalu zabrakło zaledwie 50cm. Miesiąc wcześniej na Mistrzostwach 
Polski LZS w Słubicach Julian zdobył brązowy medal. Nasi specjaliści od bie-
gów ulicznych Paweł Krawczuk i Piotr Piotrowski również zanotowali kilka 
znaczących sukcesów wygrywając m.in. biegi w Opolu, Nysie, Ząbkowicach, 
Sędziszowie, Pokrzywnej. Przysłowiowy worek medali z Mistrzostw Woje-
wództwa przywieźli nasi młodzi adepci lekkiej atletyki: Katarzyna Kozłowska, 
Kacper Szóstka, Wiktoria Kalicun (skok wzwyż) , Andrzej Mąkosz, Barbara 
Huzar, Magdalena Buczkowska, Anna Koszyk, Marta Buczkowska, Maja Sto-
larczyk (pchnięcie kulą), Jakub Bernacki, Łukasz Buczkowski, Wojciech Szczy-
gielski, Krzysztof Olsza, Wiktoria Klein.

Tenis stołowy, piłka nożna.
Po pierwszej fazie rozgrywek tenisiści stołowi LUKS MGOKSiR Korfantów gra-
jący w 4 lidze z dorobkiem 13 pkt zajmują 3 miejsce tracąc do Lidera Sokolika 
Niemodlin 5 pkt. Przed rundą rewanżową sprawa awansu do wyższej ligi roz-
grywkowej jest nadal otwarta.
W ligach piłkarskich występuje 5 drużyn seniorów z naszej gminy. W klasie 
A zespół Ścinawa Nyska-Korfantów po rundzie jesiennej z dorobkiem 22pkt 
zajmuje 4 miejsce, natomiast LZS Gryżów pierwszą część rozgrywek ukończył 
na 11 miejscu mając 15 pkt. 
W klasie B grupie 8 na 6 miejscu jesienne zmagania ukończyła drużyna Czarni 
Korfantów – 14 pkt, nieco niżej na miejscu 8 z dorobkiem 12 pkt jest drużyna 
LZS Włodary-Węża. W grupie 10 B klasy na miejscu 4 po pierwszej rundzie ma-
jąc 24pkt plasuje się LZS Przechód. Ponadto klub Ścinawa Nyska –Korfantów 
jako jedyny w naszej gminie prowadzi 5 drużyn młodzieżowych w kategorii 
Skrzaty, Żaki, Orliki, Młodzicy i Trampkarze.

II Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski
Ponad 500 biegaczy zgromadziło się na starcie II Mikołajkowego Biegu Nyskie-
go, którego trasa prowadziła ulicami miasta. Start i meta w tym roku ulokowa-
ne zostały w sercu śląskiego Rzymu - na nyskim Rynku. 
Trasa biegu liczyła 5,3 km, a pierwsi na metę wbiegli zawodnicy LUKS 
MGOKSiR Korfantów Paweł Krawczuk i Barbara Bieganowska- Zając,
co świadczy przede wszystkim o bardzo wysokiej formie trenowanych przez 
Pana Mariusza Żabińskiego lekkoatletów. 
Wśród biegaczy spotkać można było wielu amatorów z terenu gminy Korfan-
tów, a wśród nich m.in. Janinę Sosulską, Natalię Budynek, Joannę Błaszczuk, 
Jacka Studzińskiego, Grzegorza Paciorka i Tomasza Martynę. 
Bieg miał charakter rekreacyjny, większość biegaczy pojawiła się w strojach 
mikołajkowych, niektórzy trasę pokonali z dziećmi w wózkach lub ze swoimi 
czworonogami, co sprawiło, że każdy z uczestników biegu miał radość już 
z samego wzięcia w nim udziału. 

Sukcesy gminnych sportowców

Bieg Mikołajkowy Nysa - Barbara 
Bieganowska- Zajac i Paweł Krawczuk

Maja Stolarczyk, Wiktoria Kalicun

 Julian Ludiga z trenerem 
Mariuszem Żabińskim

Julian Ludwig
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