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TYGIEL KULTUROWY – TO NAS WYRÓŻNIA
Z BURMISTRZEM KORFANTOWA, ZDZISŁAWEM MARTYNĄ

rozmawia Dagmara Duchnowska

- Przez najbliższy rok w gminie
Korfantów, w ramach projektu
finansowanego ze środków
unijnych, będzie się ukazywało
cykliczne wydawnictwo, które-
go celem jest promocja zasobów
tego obszaru. Skąd pomysł na
taką właśnie formę prezentacji
gminy?

- Jaki zatem będzie zakres
wydawnictwa?

- Potrzeba informowania mieszkań-
ców gminy o ważnych dla nas
wszystkich postaciach kreujących
społeczną rzeczywistość, aktualnych
przedsięwzięciach realizowanych
przez organizacje pozarządowe,
a także prezentacja zasobów gminy,
jakimi są dobra materialne i natu-
ralne: zabytki, przyroda jest
oczywista. Od dawna docierały do
nas informacje, dobrze byłoby aby
takie wydawnictwo pojawiło się na
tym terenie. Mogliśmy wydać folder,
albo poszukać nowych rozwiązań,
które dałyby szerszy ogląd tego, co
dla całej społeczności ważne,
a przede wszystkim, które byłyby
aktualne i pobudzały innych do
aktywności. Stąd pomysł na
wydawnictwo cykliczne, które – gdy
zakończymy projekt – będzie
tworzyło dwanaście numerów. Mam
nadzieję, że publikacje zawarte
w „Gmina Korfantów - Tu i Teraz”
pokażą, jak wyjątkowe środowisko
wspólnie tworzymy.

- Przede wszystkim ludzie i ich
działania, pomysły, aktywność. To,
w jaki sposób korzystają z możliwości
kreowanych przez programy pomo-
cowe Uni i Europejskiej, jak
wykorzystują nasz potencjał
wskazany w Lokalnej Strategii
Rozwoju. Chcemy scharakteryzować
te zasoby i ująć je w kategoriach

wymiernych i niewymiernych,
czasami nie doceniamy miejsca,
w którym żyjemy. Chciałbym, aby
wydawnictwo zmieniło tę sytuację.
Będzie to także doskonały nośnik
informacji o lokalnych organizacjach
pozarządowych: stowarzyszeniach,
fundacjach, jednostkach OSP, LZS,
a także grupach nieformalnych, jak
rady sołeckie. Ważnym elementem
publ ikacj i są w założeniach
informacje dotyczące rozwoju
kulturalnego, które na naszym
terenie są inicjowane i realizowane
przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kul tury, Sportu i Rekreac j i
w Korfantowie oraz szkoły.
Chcielibyśmy również dowieść, jak
ważnym elementem w promocji
i zachowaniu tradycji są nasze
parafie. Z drugiej strony poświęcimy
też wiele miejsca aktywnej turystyce
i rekreacji – przez Gminę Korfantów
wiodą interesujące trasy rowerowe,
a nasza dostępna bez problemów
infrastruktura zachęca do uprawiania
sportów.

- To duży obszar zamieszkany przez
bardzo zróżnicowaną grupę. Ta
różnorodność etniczna, a dzięki temu
kultywowanie różnych tradycji,
zwyczajów to efekt tego, że na
naszym terenie mieszkają Ślązacy,
Małopolanie, górale z Żywiecczyzny,
przyjezdni ze Wschodu. To wszystko
kształtuje gminę pod kątem

- Jak można scharakteryzować
mieszkańców Gminy Korfan-
tów?

różnorodności kulturowej, podejścia
do życia i tego, co się dzieje w każdej
miejscowości. Pod tym względem
jesteśmy gminą specyficzną. Są
środowiska, gdzie samoświadomość
– pod każdym względem: od dbania
o środowisko natura lne po
samoorganizowanie się - jest bardzo
wysoka, oparta o dobre doświad-
czenia, dla których charaktery-
styczne jest dbanie o porządek,
estetykę wsi. Dzięki wydawnictwu
możemy przekazać te dobre praktyki
dalej.

- Na pewno tradycje kresowe.
W miejscowościach, gdzie ludność
przybyła ze wschodnich rubieży
Polski do tej pory kultywuje się Dzień
Krzyża. Każda miejscowość, jak
Kuropas, Rączka, Puszyna, Przydroże
ma swoją własną datę tego święta,
które przypomina skąd są i kiedy na
teren ten trafili. Te wspomnienia są
ważne dla naszej społeczności
i równie ważne dla zachowania
tradycji. Na obszarze gminy są
miejscowości przesiedlone w całości,
do Włodar i do Rynarcic trafili
mieszkańcy Darachowa; mieszkańcy
Węży i Jegielnicy mają swoje
korzenie na Żywieczczyźnie., na
północy gminy mieszka ludność
autochtoniczna. To po prostu tygiel
kultur.

- A w odniesieniu do obrzędo-
wości, co wyróżnia gminę wśród
innych obszarów wojewódz-
twa?

- Czy łatwo mieszkańcom
działać, faktycznie, a nie tylko
z nazwy, realizować wspólne
projekty?

- Dziękuję za rozmowę.

- W tej chwili o tyle łatwiej, że działa
fundusz sołecki – wyodrębniony
w budżecie. Wcześniej wydzielaliśmy
fundusz aktywności, który był
odpisem od zobowiązań podatko-
wych. Takim wsparciem staraliśmy
się motywować sołectwa do
aktywności i wydaje mi się, że to się
nam udało. W tej chwili osiemnaście
miejscowości na dwadzieścia trzy
bierze udział w programie Odnowa
Wsi w Województwie Opolskim. Dla
określenia potrzeb najważniejszych
powołałem również pełnomocnika
ds. organizacji pozarządowych,
którym jest pani Magda Martyno-
wicz. Zamierzamy powołać Radę
Organizacji Pozarządowych. Ogła-
szamy otwarte konkursy ofert,
wspieramy też organizacje środkami
z funduszu alkoholowego.

zapraszamy do zgłaszania informacji
o wydarzeniach społecznych,

imprezach lokalnych, sukcesach
mieszkańców.

Kontakt z redakcją wydawnictwa
"Gmina Korfantów - Tu i Teraz":

gazeta.korfantow@wp.pl

tel.: + 48 504 024 321



Lokalne organizacje społeczne i grupy nieformalne

2

Konkurs zorganizowany pod nazwą "Boże Narodzenie w Poezji" przez
Bibliotekę Publiczną w Korfantowie odbył się w piątek 14 grudnia
minionego roku. Po raz piętnasty uczniowie gimnazjów i szkół
podstawowych z terenu gminy zaprezentowali interpretacje
świątecznych wierszy. Jury w składzie: Ewa Maj-Szczygielska,
Edmund Borzemski i Ewa Szczepańska przyznali następujące miejsca
i wyróżnienia:
Kategoria: szkoły podstawowe
I miejsca: Julia Szwamberg (ZSP Ścinawa Mała)
II miejsca: Julia Adamowicz (ZSP Korfantów)
III miejsca: Oliwia Hauzer (ZSP Ścinawa Mała)
Wyróżnienia: Patrycja Krypel (ZSP Ścinawa Mała), Julia Hetmańska
(ZSP Korfantów).

Biblioteka Publiczna w Korfantowie

O ŚWIĘTACH WIERSZEM

Kategoria: szkoły gimnazjalne
I miejsca: Luiza Luchowska (Gim. Korfantów)
I miejsca: Milena Dziedzić (Gim. Korfantów)
II miejsce: Katarzyna Charłamów (Gim. Korfantów)
III miejsca: Daniel Wajdziak (Gim. Ścinawa Mała)
Wyróżnienia: Klaudia Simon (ZSP Ścinawa Mała)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy. Do zobaczenia za rok.

Uczniowie po raz
piętnasty interpretowali
poezję w konkursie
świątecznym.

Na początku grudnia 2012 r. w sali Miejskiego Domu Kultury odbył się
Kiermasz Świąteczny, na który wszystkich mieszkańców gminy
zaprosili twórcy z Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej. Podczas
kiermaszu można było nabyć świąteczne słodkie wyroby oraz
rękodzieło artystyczne o tematyce bożonarodzeniowej, m.in.
szydełkowe ozdoby choinkowe, haftowane obrazki, serwety, stroiki
a nawet wigilijne sianko, maskotki.

Miejski Dom Kultury

ŚWIĄTECZNA TWÓRCZOŚĆ

Na Kiermaszu Świątecznym można
było nabyć wyroby o tematyce
bożonarodzeniowej

Już po raz XXI zagrała  w Polsce Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w latach
poprzednich zebrane pieniądze przekazane zostaną
na zakup nowoczesnego sprzętu do ratowania życia
dzieci. W tym roku także na godną opiekę seniorów.
Fundacja zdecydowała, że zebrane podczas kwesty
pieniądze zostaną podzielona po równo na każdy
z tych obszarów.

Po raz dziesiąty utworzony został również Samodzielny Sztab przy
Miejskim Domu Kultury w Korfantowie, liczący 10 wolontariuszy,
którzy w niedzielę 13 stycznia 2013 r. kwestowali na ulicach gminy
Korfantów: w Ścinawie Małej, Ścinawie Nyskiej, Jegielnicy,
Przechodzie, Rzymkowicach i Korfantowie. W tym roku nasz Sztab
zebrał łączną kwotę 4.667,26 zł, która została przesłana na konto
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ewa Szczepańska z M-GOKSiR Korfantów składa podziękowania
wszystkim mieszkańcom gminy za wsparcie akcji i datki i dodaje:
- Szczególnie dziękujemy wolontariuszom kwestującym na
ulicach naszej gminy.

XXI Finał WOŚP

SZTAB W KORFANTOWIE

16 grudnia minionego roku, w Przechodzie odbyło się spotkanie
opłatkowe. Organizatorami kolacji dla wszystkich mieszkańców
sołectwa i okolicznych miejscowości było Koło Gospodyń Wiejskich,
Biblioteka, Rada Sołecka wsi oraz Mniejszość Niemiecka, a jej
głównym punktem: degustacja słodkich wigilijnych potraw,
przygotowanych przez panie z KGW. Oprawę artystyczną zapewnili
uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Łambinowicach oraz
SCHOLA "INSIEME" z Przechodu, która zaprezentowała
przedstawienie pn. "MAGIA ŚWIĄT".

Przechód

OPŁATEK

MIKOŁAJ PRZYJECHAŁ!

6 grudnia minionego roku,
w korfantowskim Domu Kultury
gości ł Św. Mikołaj . Salę
widowiskową wypełniła gro-
madka dzieci wraz z rodzicami
i dziadkami oczekujących na
przybycie ulubionego świętego.
Spotkanie z Mikołajem poprze-
dził występ dzieci z przedszkola
w Przechodzie.
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Wystarczy obejrzeć fotografie,
czy nagrania z zeszłorocznych
igrzysk, na których Barbara
Niewiedział z biało-czerwoną
flagą cieszy się ze zwycięstwa
w biegu na 1500 m. z czasem
4:35:26 by wróciły towarzyszące
temu wydarzeniu emocje. To nie
pierwszy złoty medal para-
olimpijski Barbary – w 2000 r.
przywiozła złoto z biegu na 800
m. z Sydney.
-

– mówi lekkoatletka.
Teraz szykuje się do kolejnego

startu i jak zapowiada – za trzy
i pół roku będzie startować, aby
przywieźć kolejny krążek z naj-
wyższej jakości kruszcu.
Korfantowska zawodniczka,
reprezentuje na co dzień
MGOKSiR Korfantów i jest
specjalistka od biegów przełajo-
wych, górskich i średnio-
dystansowych na bieżni. Swoje
lekkoatletyczne umiejętności
konfrontuje zarówno z biega-
czami niepełnosprawnymi, jak
i sprawnymi. I w jednej, i w dru-
giej grupie osiąga znakomite
wyniki.
Podopieczna trenera Mariusza
Żabińskiego wyjeżdżając na
Igrzyska Paraolimpijskie do
Londynu była faworytką tej

Kiedy się biegnie, nie myśli
się o niczym, jakby ktoś mi
wykasował pamięć. Dopiero,
gdy dobiegam do mety
i widzę, że nikt mnie nie
wyprzedził zaczynają się
emocje

Barbara Niewiedział

SPRAWNOŚĆ I SIŁA
Zawodniczka rozsławiła pod względem sportowym gminę Korfantów i Wężę – miejscowość, w której mieszka
wbiegając jako pierwsza na metę podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie w 2012 r. Lekkoatletkę
spotykamy w hali sportowej w Korfantowie, gdzie mimo przerwy w sezonie pracuje nad formą,
aby przygotować się do kolejnych sportowych wyzwań.

dyscypliny. Rekordzistka świata
na dystansie 1500 m., z wy-
nikiem 4:23,37 miała czas
o niemal cztery sekundy lepsza
od rezultatu drugiej zawodniczki.
Barbara Niewiedział zdradza, że
taką formę można przewidzieć,
wszystko zależy od właściwego
planu treningowego i motywacji:
-

Doskonała forma to połączenie
treningów, właściwie dobranych
suplementów i konsekwencji

Każdego dnia przy-
gotowuję się do następnego
sezonu. Codziennie, dwa
razy dziennie, przebiegam
od dziesięciu do piętnastu
kilometrów, a trzy razy
w tygodniu przychodzę na
halę , aby potrenować
sprawność i siłę.

w realizacji planu.
-

– mówi zawodniczka.
Zapytana, czy nie chciałaby
wyjechać z Węży, zamieszkać
w innym miejscu świata,
zdecydowanie twierdzi:
-

Ważne także jest, że trudne do
treningów podłoże: błoto, szuter,
piaski , śnieg to świetne

Nie mam specjalnej diety,
jem dużo węglowodanów,
owoców, warzyw. Unikam
smażonych potraw, jem
przede wszystkim gotowane

Nie, nigdy co prawda nie
miałam takich możliwości,
ale nawet gdybym miała –
nie zdecydowałabym się.
Wolę mieszkać na wsi, mieć
przestrzeń do treningów,
ciszę.

ćwiczenie, które na sportowych,
gładkich powierzchniach daje
zawodnikom przewagę. Bieganie
wymaga wytrwałości i odpor-
ności. W którym momencie, po
tylu latach biegania przychodzi
zmęczenie? Na to nie ma
jednoznacznej odpowiedzi.
-

Jej trenerem od dziesięciu lat jest
Mariusz Żabiński, który wyzna-
cza Barbarze cel, opracowuje
plan treningowy, który ma do
tego doprowadzić, ustala listę
suplementów diety. Mierzy
czasy, zachowania organizmu na
wysiłek, motywuje.
-

–
tłumaczy Barbara Niewiedział.
Trener nie wyjechał do Londynu,
by towarzyszyć swojej zawo-
dniczce – nie było już wolnych
miejsc na konkurencje, w któ-
rych startowała Barbara.
Londyńska paraolimpiada była
tak popularnym wydarzeniem,
że wszystkie bilety wyprzedano
natychmiast. Swój drugi złoty
m e d a l i g r z y s k B a r b a r a
Niewiedział wybiegała przed 80.
tysięczną widownią.

Wszystko zależy od tego,
w jakim tempie biegnie
czołówka. Jak szybko,
można zmęczyć się już po
400 metrach, jak wolniej, po
półtora kilometra.

Jest taka reguła, że jeżeli
zrealizujemy plan, to w efek-
cie musi nam przynieść
zakładany wynik sportowy

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY
Barbara Niewiedział dwa razy zdobyła złoto na paraolimpiadach – w Sydney (2000) – złoto w biegu na 800 m, i Londynie (2012) – złoto
w biegu na 1500 m. Lekkoatletka jest wicemistrzynią świata z Christchurch (2011), zwyciężyła też w Mistrzostwach Świata 2011 r. na
1500 m, w Mistrzostwach Świata INAS na 800 m i 1500 m oraz Mistrzostwach Europy 2012 r. na 1500 m.

Reprezentantka MGOKSiR Korfantów jest aktualną rekordzistką Federacji INAS na trzech dystansach:
400 m - 56,78 s
800 m - 2:07,74 min
1500 m - 4:23,37 min

Złota medalistka ze swoim trenerem.
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Ewa Szczepańska, od 2004 roku
opiekunka Gminnej Grupy
Twórczośc i A r tys tyczne j ,
zajmowała się przede wszystkim
malarstwem i rysunkiem. Ta
twórczość z natury swojej
wymaga skupienia i czasu,
których zapracowanej i sku-
pionej na studiach artystce
zaczęło brakować. Kiedy Ewa
Szczepańska napisała pracę
licencjacką miała chwilę czasu do
rozpoczęcia studiów magister-
skich. Gdy, podczas porządków
na strychu, przeglądając kartony
i pudła ze starymi rzeczami
wpadły jej w ręce stare ubrania

Ewa Szczepańska

INSPIRACJI SZUKA W KARTONACH

nie trafiły, jak to zwykle bywa do
kosza na śmieci. Stały się
inspiracją do uszycia pierwszej
lalki.
-

– mówi Ewa
Szczepańska. -

Autorka dzisiaj już rzadko
korzysta z gotowych wykrojów.
Podpatruje, ale też daje się
ponieść wyobraźni. Tak obok
la lek powstały charakte-
rystyczne zające.
W pracy nad każdą z lalek pani

Moją pasją jest malarstwo,
ale i od tego trzeba czasami
odpocząć

Zaczęłam szyć,
szukając pomysłów w dos-
tępnych wykrojach, projek-
tach publikowanych na
stronach internetowych.
Modyfikowałam je na swój
sposób i tak powstały
pierwsze lalki. Przyznaję, że
ta pierwsza była nieudana,
głowa kiwa jej się do dzisiaj.

Ewa wykorzystuje używane
k iedyś ubran ia , sk rawk i
materiałów, wełnę. Odprute
guziki są także świetnym
materiałem zdobniczym. Rzadko
kupuje coś nowego, chyba, że
wymaga tego koncepcja lalki. Są

to więc produkty nie tylko
autorskie, ale też ekologiczne.
Co więcej, autorka każdą ze
szmacianych postaci szyje ręcz-
nie. Jak sama przyznaje, szycie
jest mniej długotrwałe niż malar-
stwo, które wymaga czasu,
zadumy i refleksji, ale sprawia
dużą przyjemność. Lalkę udaje
się uszyć w ciągu jednego, czy
dwóch dni. Szmaciane cuda
mają już swoich zagorzałych
fanów i stają się popularnym
prezentem. Czasami trafiają się
konkretne zamówienia:
-

– mówi artystka, która
pracuje właśnie nad projektem
uszycia lalek w strojach ludo-
wych, typowych dla Śląska
Opolskiego.

Zazwyczaj ci, którzy
chcieliby lalkę, czy zająca
pozwalają mi na dowolność,
a czasami ktoś mówi, że
chciałby je w określonych
kolorach

Pierwszą była baletnica w biało-różową krateczkę. Trafiła do siostrzenicy, która ma ją do dzisiaj.
W następnych miesiącach kolejne szmaciane postacie zaczęły zamieszkiwać na półkach i sofach
autorki, rodziny i przyjaciół. Artystka przyznaje, że największy sentyment ma do dwóch, które na zawsze
zostaną u niej – anielice: białą i czarną oraz pierwszego uszytego przez siebie zająca. Lalki pani Ewy są
wyjątkowe pod wieloma względami, ale to co wyróżnia je na pierwszy rzut oka, to niezwykła precyzja, z jaką
zostały wykonane.

Ewa Szczepańska – artystka, studiuje kulturo-
znawstwo na UO. Pochodzi z Kuźnicy Ligockiej,
obecnie mieszka w Korfantowie.

W 2003 roku dołączyła do Gminnej Grupy Twórczości
Artystycznej, chociaż nie przepadała za publicznym
pokazywaniem swoich produktów. Namówiła ją do
tego pomysłodawczyni i założycielka grupy, Zuzanna
Sozańska. Od 2004 r. objęła opieką GGTA działającą
przy M-GOKSiR w Korfantowie.

Pani Ewa specjalizuje się w malarstwie olejnym. Od
2011 roku zajmuje się także rękodziełem – szyciem
szmacianych lalek i zajęcy. Lalki mają wysokość ok. 30
cm, są wypełniane bezpiecznym tworzywem: kulką
silikonową, która pozwala lalce zachować właściwy
kształt.

Artystka fotografie swoich dzieł prezentuje na blogu
www.duszydrobina.bloa.pl.

Pasję twórczyni wspierają
koleżanki z pracy, które
przynoszą materiały.
-

– mówi
pani Ewa.

Stara się nadawać im imiona,
zające dostają je po dzieciach,
do których trafiają. Każda z tka-
nin, z których szyje, kojarzy się
artystce z konkretnym czasem:
dzieciństwa, wycieczki, moty-
wem.
-

–
zapewnia autorka.

Dagmara Duchnowska

To tkanina, jaką dysponuję
p r o w a d z i w k i e r u n k u
laleczki. To jaka się staje
zależy też od wielu nie-
materialnych czynników, na
przykład od humoru, jaki mi
towarzyszy, gdy szyję

Wszystkie te wspomnienia
są pozytywne, może dla-
tego, że najczęściej nie
pamiętamy tego, co było złe,
tylko to, co jest dobre

Szmaciane lalki mają już swoich
fanów i są popularnym prezentem
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Byczkowski jest sołtysem już
drugą kadencję, pamięta, jak
wszystko zaczęło się do Krystyny
Wistuby, która w 2005 roku
zdecydowała się reaktywować
Koło Gospodyń Wiejskich,
a w ślad za tym pomysłem poszła
koncepcja zagospodarowania
pustego i nieco już zrujno-
wanego budynku świetlicy
wiejskiej. We współpracy z lokal-
nym samorządem szefowa KGW
doprowadziła do naprawy
dachu. Kolejne prace odbyły się
już za sołtysowania Bernarda
Byczkowskiego.
-

–
przypomina sołtys.
Obecnie w grupie tej działają:
Bogusław Gryzło, Jolanta
Przyklenk, Andrzej Chrobak,
Agata Sulikowska, ….. Celem
sołtysa było zintegrowanie
wszystkich działających tu
społeczników: rady sołeckiej,
rady parafialnej, grupy Odnowy
Wsi i KGW. Regularnie zaczęły
odbywać się spotkania, wspólnie
podejmowano decyzję. Pierw-
szym projektem, który wespół
przeprowadzili było zagospo-
darowanie terenu przy krzyżu
i figurze św. Jana. Pan Bernard

Zaczęły się inne czasy,
pojawiły pieniądze unijne,
nie można było przejść koło
tego obojętnie. Na tym
samym zebraniu wiejskim,
na którym zostałem wybra-
ny, powołaliśmy grupę
Odnowy Wsi, pięć osób

Nasze Sołectwa

PUSZYNA
Puszyna to miejscowość, jak na warunki gminne,
średnio zaludniona. Mieszka tutaj blisko 360 osób.
W ostatnich latach sołectwo mocno się zmieniło –
poprawiła się estetyka wsi, społeczność się
zintegrowała, a to, co uderza najbardziej, to fakt, że
Puszyna to niezwykle czysta wieś.

przypomina:
-

Kolejne przedsięwzięcia były już
tylko kwestią czasu: świetlicę
powiększono, dobudowując
pomieszczenia socjalne, został
zakupiony piec gazowy, wymie-
niono instalację elektryczną,
wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową, ocieplono sufit,
pomalowano. Teren przed
budynkiem został wyłożony
kostką. Stałą się miejscem, gdzie
mieszkańcy wsi spotykają się nie
tylko na zebraniach. Działa tutaj
chór „Kwiat Lotosu”, orga-
nizowane są imprezy wiejskie:
miko ła jk i , Dz ień Kob ie t .
W kalendarzu puszyńskich

Panie: Krystyna Wistuba
i Ewa Krasicka skończyły
właśnie kurs związany z pro-
jektowaniem terenów.
Poprosiliśmy o przygoto-
wanie koncepcji, jak można
zmienić ten teren i ta
koncepcja była publicznie
zaprezentowana i dyskuto-
wana.

imprez są też wydarzenia
plenerowe: Festyn Rodzinny
(pierwsza niedziela lipca) oraz
Dożynki Wiejskie (ostatnia
niedziela września).
Znakomitym narzędziem dla
aktywnych sołectw stał się
fundusz sołecki. Dzięki niemu
została wyremontowana jedna
z gminnych dróg, pozostałe
utwardzono tłuczniem. Sołectwo
chętnie sięga po fundusze
zewnętrzne na real izację
projektów, których nie można
sfinansować z budżetu gminy.
I tak w 2008 roku zorganizowano
ze środków Fundacji Wspo-
magania Wsi „Pożyteczne waka-
cje”. Ze środków własnych
sołectwa mieszkańcy wytyczyli
i oznakowali trasę rowerową.
- Jest w Puszynie grupa
ludzi, która zawsze chętnie
uczestniczy w takich projek-
tach. Jest dobrze, zresztą,
jeżeli do ludzi się nie
wyjdzie, nie poprosi, to nie
będą wiedzieli, że taka

pomoc jest potrzebna. Ja
zawsze proszę – przyznaje
sołtys.
Prośby skutkują – Puszyna nie
jest zaśmiecona, społeczność
chętnie segreguje odpady.
Publiczne pojemniki na odpady
segregowane są wykorzysty-
wane jak należy – teren pod nimi
sołectwo utwardziło, a miesz-
kańcy dbają o to, by śmieci
trafiały tam, gdzie powinny.
Również pierwsze obwieszczenia
sołtysa, aby zadbać o tereny
przed swo im i poses jami
i uporządkowanie rowów
spotkały się z życzliwym
odzewem i tak jest do dzisiaj.
Na realizację czeka jeszcze kilka
pomysłów, w tym utworzenie
trasy spacerowej, ustawienie
przy wjazdach na ulice tabliczek
z numerami domów oraz remont
podłogi w świetlicy. To ostatnie
przedsięwzięcie, jak zapowiada
sołtys – zakończy prace
związane ze świetlicą. Przyjdzie
czas na następne projekty.

Przechód

ROZŚPIEWANA ANIA

Ania chodzi do III klasy szkoły
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przechodzie, śpiewa przed
większą publicznością od klasy I.

Jednak już wcześniej rodzice
zauważyli jej niezwykły talent. Pani
Irena, mama Ani zdradza:
-

Ci, którzy mieli okazję spotkać
utalentowaną dziewczynkę,
uznawali, że jest niezwykle
utalentowana – wśród jurorów

Słyszała to, czego ja nie
słyszałam, drażniły ją zbyt
głośne dźwięki, zasłaniała
uszy w kościele, bo głos
organów, a zwłaszcza dzwo-
nów był dla niej zbyt mocny,
ściszaliśmy telewizor. Z dru-
giej strony śpiewała bardzo
czysto. Mąż, podobnie jak
Ania, też ma idealny słuch
i potrafił to rozpoznać. Oboje
słyszeliśmy, jak bardzo jest
muzykalna.

festiwalu w Nysie nie było
wątpliwości, że przed naszą miesz-
kanką przyszłość piosenkarki.
Anna śpiewa tylko te piosenki,
które jej się podobają, nie można
jej namówić na wybór czegoś, co
nie współgra z jej charakterem.
Scena to jej żywioł – jak sama
przyznaje, nie ma tremy, uwielbia
śpiewać. Czuje się tutaj, jak ryba
w wodzie. Od pierwszej klasy
reprezentuje szkołę, chętnie też
udziela się w wydarzeniach
organizowanych przez placówkę.
Z konkursów, przeglądów i festi-
wali szybko zaczęła przywozić
najwyższe laury. Od początku swej
artystycznej działalności współ-
pracuje z łambinowickim studiem
piosenki Zbigniewa Marcin-
kiewicza. W 2012 roku przyszedł
pierwszy większy sukces – I miej-
sce na Wojewódzkim Dziecięcym
Festiwalu Piosenki w Korfantowie.
Zaraz pojawiły się następne:
wyróżnienie na przeglądzie
„Kluczborskie Trele”, nagroda
w Olszance podczas Woje-
wódzkiego Festiwalu Pieśni Patrio-

Na nyskiej scenie żywio-
łowa dziewięciolatka
śpiewa w rewelacyjnej
interpretacji jedną z pio-
senek. To poziom i ekspre-
sja zupełnie inna od tej,
jaką na takich festiwalach
obserwujemy. Nic dziwne-
go, że dziewczynka
wyjeżdża z Nysy z pierw-
szą nagrodą w swojej
kategorii. Takich
wyróżnień było już sporo,
ale z pewnością jeszcze
więcej przed nią. Anna
Koszyk – mieszkanka
Przechodu śpiewa
genialnie.

tycznej, a w Andrzejkowym
Festiwalu Piosenki w Łambino-
wicach startuje w kategorii
wykonawców studiów piosenki,
w kategorii klas IV-VI i zajmuje
I miejsce. Podczas wspominanego
już Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Nysie zachwyciła jurorów,
a w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
„Brzeskie Kolędowanie zajęła
miejsce III, startując w kategorii
od 9 do 15 lat. Pojawiła się także na
płycie „Opolskie Dzieci Śpiewają
Kolędy”, wydanej w 2012 r.
-

– mówi Ania. Potwierdza to jej
mama, która dodaje, że córka jest
też szóstkową uczennicą – jej
muzyczna pasja nie ma wpływu na
poziom ocen. Do uczniowskich
obowiązków dziewczynki, prócz
szkoły i studia piosenki należy
również udział w próbach i wystę-
pach parafialnej scholii „Insieme”,
gdzie jest najmłodszą śpiewaczką.

Nie muszę poświęcać dużo
czasu na przygotowania.
Szybko uczę się treści piose-
nek
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Sołectwo Przechód jest jedną z
pięciu miejscowości, w których
zostan ie przeprowadzona
wiosną inwentaryzacja dóbr
kulturowych tego obszaru.
S p o t k a n i e p o ś w i ę c o n e
organizacji przeprowadzenia
spisu odbyło się 23 stycznia br. w
Urzędz ie Marszałkowsk im
Województwa Opolskiego.
Uczestniczyły w nim: sołtys
Sylwia Lisoń oraz Jolanta
Grzegorzewicz , Nacze ln ik
Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego
w Korfantowie. Dzięki pracy
s t u d e n t ó w W y d z i a ł u
Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego zostanie opracowana
dokumentacja prezentująca
walory kulturowe wsi.
Na podstawie doświadczeń z
realizacji podobnych projektów,
młodzi naukowcy wraz z

Przechód

WIEŚ CZEKA INWENTARYZACJA

opiekunem naukowym ustalono,
że Urząd Miejski w Korfantowie
zapewni mapy geodezyjne dla
całego obrębu wsi z dokładnym
podziałem na działki. Mieszkańcy
Przechodu zapewnią natomiast
wyżywienie oraz noclegi podczas
prac terenowych dla studentów i
ich merytorycznego opiekuna.
Pozostałe koszty prac zostaną
sfinansowane ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary
wiejskie, w ramach Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Zadanie stanowi
realizację Planu działania
Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Siec i Obszarów
W i e j s k i c h w o j e w ó d z t wa
opolskiego na lata 2012-2013 r.

Połowa stycznia, to dobry
moment, by dzielić się opłatkiem
i radością bycia ze sobą, złożyć
drugiej osobie życzenia powo-
dzenia na cały rok i spędzić czas
w atmosferze serdeczności. Tak
właśnie było na spotkaniu
opłatkowym przygotowanym
przez słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Spotkanie
umiliły wspólnie zaśpiewane
kolędy i pastorałki - uczestnikom
akompaniował Ireneusz Misztal -
oraz świąteczna poezja, czytana
przez Edmunda Borzemskiego.
Było to jedno z wielu spotkań
s tuden tów Un iwe r s y t e tu
Trzeciego Wieku (UTW).
Każda organizacja życia spo-
łecznego zależy od osobowości
lidera, jego przedsiębiorczości,
energii i odpowiedzialności za
podjęte zadania. Cech tych nie
brakuje dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Korfantowie,
Małgorzacie Sinickiej, która we
wrześniu 2012 r. zdecydowała,
aby sp róbować powo łać

Uniwersytet Trzeciego Wieku

NIE CZAS NA NUDĘ
Zaledwie cztery miesiące temu odbyło się spotkanie
inauguracyjne członków UTW w Korfantowie, a już
środowisko dorosłych mieszkańców gminy
zintegrowało się i licznie uczestniczy
w proponowanych zajęciach.

w Korfantowie grupę seniorów.
Spotkania UTW odbywają sie od
tego czasu regularnie w budynku
szkoły, a ich zakres jest bardzo
szeroki – od nauki języków
obcych po zajęcia artystyczne.
W sumie uczestniczy w nich od
20 do 25 osób. Koło nawiązało
współpracę ze swoim odpo-
wiednikiem w Nysie i wspólnie
realizuje projekty. Oficjalne
rozpoczęcie pracy Uniwersytetu
odbyła się 1 października 2012 r.,
w Międzynarodowym Dniu Osób
Starszych. Wykład inaugu-
racyjny wygłosił ks. Prałat
Andrzej Ziółkowski, w którym
zwrócił uwagę na potrzebę
pobudzenia aktywności emocjo-
nalnej, intelektualnej i fizycznej.
Taki rozwój i inwestowanie we
w ła sną osobowość o ra z
otwieranie serca na potrzeby
drugiego człowieka może stać
s ię esencją uczestnictwa
w „uniwersyteckich” dzia-
łaniach.

Sylwia Lisoń i Jolanta Grzegorzewicz z pracownikami UMWO.

Autor przywołuje we wstępie rozróżnienie między ochroną
środowiska a ochroną przyrody, która skupia się na ochronie
bioróżnorodności, czyl i zagrożonych gatunków rośl in
i zwierząt oraz ich siedlisk, czy ekosystemów. Słowa te wprowadzają
do nadzwyczajnego świata przyrodniczego obszaru – świata, który
opisany w szczególe i utrwalony w obrazie staje się nie tylko rozprawą
naukową, ale rzetelnym przewodnikiem po krainie flory i fauny gminy.
Przydatnymi informacjami są uzupełniające tekst mapy
występowania poszczególnych gatunków. Wydawnictwo
dofinansowano ze środków budżetu gminy Korfantów oraz

Wojewódzkiego Funduszu
Och rony Ś rodow i s ka
i Gospodarki Wodnej
w Opolu.

Przyroda

MONOGRAFIA GMINY
W 2011 r. lista książek poświęconych gminie
Korfantów zwiększyła się o kolejną pozycję:
„Monografię Przyrodniczą Gminy Korfantów”, której
autorem jest prof. dr hab. Grzegorz Kopij, pracownik
naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu. Badacz swoją pracę zadedykował
wszystkim mieszkańcom i sympatykom Gminy
Korfantów. Wyjątkowa oprawa graficzna i unikatowe
zdjęcia stanowią doskonałe uzupełnienie naukowej
treści.

Monografia Przyrodnicza Gminy
Korfantów w wyjątkowej oprawie
graficznej, opatrzona unikatowymi
zdjęciami zadedykowana została
wszystkim mieszkańcom Gminy.
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Spotkanie z Mikołajem

Smerfne Asy w akcji

Zabawnie przebiegł zeszłoroczny 6 grudnia, kiedy to dzieci i młodzież
ze szkoły w Ścinawie Małej odwiedził Święty Mikołaj. Wszyscy
uczniowie, którzy mieli tego dnia na głowie mikołajową czapkę
uniknęli pytania. Wszyscy otrzymali też prezenty, ale przecież nie ma
nic za darmo - musieli zaśpiewać piosenkę, bądź pochwalić się udaną
recytacją.

Członkowie szkolnego koła „Smerfne Asy” zadbało o stworzenie
wspaniałej przedświątecznej atmosfery i zorganizowali zajęcia
dodatkowe dla uczniów z klasy I i II, w trakcie których zaprosili do
wspólnego oglądania bajki „Rudolf the red nosed reindeer” oraz
wykonywania w języku angielskim bożonarodzeniowych piosenek.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej

EDUKACJA I TRADYCJA

Jasełka - koncert kolęd ze sztuką w tle
Główną myślą przewodnią zeszłorocznych Jasełek była klasyczna
sztuka. Szkolna publiczność oglądała znane obrazy, autorstwa
wybitnych malarzy, przedstawiające tematykę bożonarodzeniową
i słuchała komentarzy przedstawianych przez Panią Sztukę i Panią
Wenę. Prezentacja przeplatana była recytacją poezji oraz kolędami,
które wyśpiewywał szkolny chór. Podczas koncertu swoje talenty
muzyczne przedstawili uczniowie klas IV-VI, którzy oprócz zdolności
wokalnych i aktorskich, prezentowali umiejętności gry na
instrumentach. Oklaskami nagrodzono nowoczesną interpretację
kolędy "Wśród nocnej ciszy", która zabrzmiała tym razem w formie
rapu z podkładem beatbox`u opracowanym przez jednego z uczniów.
Uczniowie występujący na scenie przygotowywani byli przez
nauczycieli: Violettę Piekarską i Mateusza Skuta. W oprawie
przedstawienia pomagał również Samorząd Szkolny, wraz
z opiekunką - Moniką Radom.

Smerfne Asy w akcji

Szkolny chór
nagrodzono
oklaskami

Do placówek oświatowych trafiły
pak iety specja l i s tycznych
pomocy dydaktycznych, w tym
dwie tablice interaktywne, które
posłużą do realizacji zajęć: dla
dzieci ze specyficznymi trud-
nościami w czytaniu i pisaniu,

Oświata

POMOCE PROJEKTOWE DLA SZKÓŁ

Pomoce dydaktyczne warte 30 840,02 złotych zakupił
Urząd Miejski w Korfantowie dla uczniów szkół
podstawowych biorących udział w projekcie
systemowym realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

w tym zagrożonych dysleksją;
dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych;
logopedycznych dla dzieci z za-
burzeniami rozwoju mowy,
korekcyjnych dla dzieci z wadami

Podział wydatków
związanych z realizacją

projektu:

10 583,60 zł

13 724,46 zł

6 531,96 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Korfantowie:

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Ścinawie Małej:

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Przechodzie:

Świetlica szkolna zorganizowała konkurs na
"Najładniejszą bombkę choinkową". Kolejny raz
uczniowie naszej szkoły ujawnili swoje niezwykłe
talenty. W ramach tego konkursu pokazali jak
zaprojektować i wykonać bombkę choinkową.
Wszystkie wspaniałe i pomysłowe dzieła przystroiły
choinkę w holu szkoły.

I miejsce: Angelika Bielacha, Katarzyna Zienkiewicz, Daria
Schneider, Eliza Gorke, Paulina Taratuta, Katarzyna Bogucka,
Dominika Wójtowicz,
II miejsce: Barbara Huzar, Wiktoria Kollek, Kinga Wąs, Wiktoria
Woźna, Tomasz Świtała,
III miejsce: Monika Trybulska, Żaneta Głąbica, Julian Ludwig.

I miejsce: Rafał Mrozek-Gliszczyński, Julia Hetmańska, Kamila
Mrozek-Gliszczyńska,
II miejsce: Wiktoria Mrozińska, Anna Preussner,
III miejsce: Dominika Owczarek, Dominik Ludwig.
Nagrodę specjalną - za najliczniejszy udział w konkursie - otrzymali
uczniowie kl. III .
Wyróżnione prace zostały nagrodzone dyplomami oraz upominkami
ofiarowanymi przez sponsorów.

Wyniki konkursu:
Kategoria klas I-III:

Kategoria klas IV-VI:

Pod koniec grudnia 2012 r. odbyło się w szkole spotkanie z rodzicami,
które miało wyjątkowy i uroczysty charakter. Po omówieniu ważnych
tematów związanych z pracą szkoły i edukacją, przed zgromadzonymi
gośćmi wystąpili uczniowie klasy II c z programem "Bajka
świąteczna", przygotowanym wraz z wychowawczynią, Patrycją
Magierą. Przedstawienie w języku niemieckim, oparte na motywach
twórczości braci Grimm, wystawione zostało dokładnie 200 lat temu
po wydaniu „Grimms Märchen” („Baśnie braci Grimm” ukazały sie po
raz pierwszy 20 grudnia 1812 r.). Przedstawienie przygotowane przez
gimnazjalistów zostało wcześniej wystawione podczas dziesiątego
Jarmark Bożonarodzeniowego w Opolu, zorganizowanego przez
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Byli jedną z kilku
zaproszonych do udziału w tym cyklicznym wydarzeniu placówek.
Świątecznym akcentem szkolnego spotkania był występ uczennic klas
Ia, IIa i IIb, które zaśpiewały świąteczne piosenki i kolędy przy
akompaniamencie i pod kierownictwem Ireneusza Misztala,
nauczyciela języka polskiego.

postawy oraz dla dzieci szcze-
gólnie uzdolnionych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem nauk
m a t e m a t y c z n o - p r z y r o d -
niczych.Pomoce zakupiono w ra-
mach projektu systemowego
„Program indywidual izacj i
procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół
podstawowych”, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Eu rope j s k i ego Fundus zu
Społecznego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie

ALE BOMBKA!

Publiczne Gimnazjum w Korfantowie

SPEKTAKL PO NIEMIECKU
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12 stycznia 2013 roku w hali
sportowej Gimnazjum w Korfan-
towie odbyły się Mistrzostwa
Gminy w grach i zabawach pod
nazwą „Mały Olimpijczyk”.
Zawody te składają się z 8
konkurencji - torów przeszkód,
w których startują uczniowie klas
I-IV szkół podstawowych.
Zawody dostarczyły startującym
uczniom, ich opiekunom oraz
zgromadzonej licznie publicz-
ności wiele emocji. Zwycięstwo
w kategorii dziewcząt i chłopców
przypadło szkole z Korfantowa,
która reprezentować będzie
naszą gminę w zawodach
powiatowych.

MAŁY OLIMPIJCZYK
Szkoła/Konkurencja 1 2 3 4 5 6 7 8 suma punktów Miejsce

ZSP Korfantów I 8 8 8 8 8 8 8 8 64 I

ZSP Przechód 6 6 2 4 4 4 4 4 34 III

ZSP Ścinawa Mała 2 2 5 6 6 6 6 6 39 II

ZSP Korfantów II 4 4 5 2 2 2 2 2 23 IV

Tabela punktowa dziewcząt

Szkoła/Konkurencja 1 2 3 4 5 6 7 8 suma punktów Miejsce

ZSP Korfantów 8 8 6 8 6 8 8 4 56 I

ZSP Przechód 4 2 2 2 4 2 4 2 22 IV

ZSP Ścinawa Mała 2 4 4 4 2 4 2 8 30 III

SP   Włodary 6 6 8 6 8 6 6 6 52 II

Tabela punktowa chłopców

W dniu 21.01.2013r. w hali sportowej Gimnazjum w Korfantowie
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nyskiego w Tenisie Stołowym
Dziewcząt i Chłopców. W zawodach wystąpiło 15 chłopców i 12
dziewcząt ze szkół w Łambinowicach, Głuchołazach, Nysy, Jarnołtowa
i Korfantowa.
Do zawodów półfinałowych awansowało po 6 osób w kategorii
dziewcząt i chłopców.

1 m Dominika Wołowiec Gim.  Nr3 Nysa
2 m Natalia Kasperowicz Gim.  Diecezjalne Nysa
3 m Ewelina Cycoń Gim.  Jarnołtów
4 m Ewa Duda Gim. Łambinowice
5 m Martyna Ponikiewska Gim. Nr 1 Głuchołazy
6 m Beata  Padamczyk Gim. Łambinowice

1 m Damian Wojtyła Gim.   Nr 3 Nysa
2 m Klaudiusz Woźniak Gim. Łambinowice
3 m Damian Albrycht Gim. Łambinowice
4 m Gracjan Bielecki Gim. Łambinowice
5 m Krzysztof Majnusz Gim.   Nr 2 Nysa
6 m Patryk Kos Gim.   Nr 3 Nysa

Półfinał powiat Nysa, Prudnik, Głubczyce dziewcząt i chłopców
odbędzie się w Korfantowie, 12 lutego 2013r. godz. 10.00.
Zapraszamy.

Ostateczna kolejność:
Dziewczęta:

Chłopcy :

Mistrzostwa Powiatu Nyskiego w Korfantowie

TENIS STOŁOWY
MIEJSKI DOM KULTURY W KORFANTOWIE

ZAPRASZA DZIECI DO UCZESTNICTWA

W ZAJĘCIACH BIAŁA ZIMA 2013

ZAPISY DZIECI W WIEKU OD 7 LAT

KOSZT: 10 ZŁ OD OSOBY NA TYDZIEŃ

(UWAGA! RODZEŃSTWO PŁACI 50%)

PLAN ZAJĘĆ

UWAGA!

zajęcia w świetlicy MDK

dzień regionalny - lekcja w muzeum w Przechodzie

zajęcia w świetlicy MDK

wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl
"Opowieści o piesku i kotce" (koszt 30 zł - szczegóły w MDK)

zajęcia w świetlicy MDK

zajęcia w świetlicy MDK

teatrzyk „KRÓLOWA ŚNIEGU” sala MDK

zajęcia w świetlicy MDK

PIŻAMA PARTY

wyjazd do Aquaparku w Brzegu
(koszt: 30 zł-dziecko, 34 zł-osoba dorosła)

Na wszystkie wyjazdy prowadzone są zapisy.

Informacji  udziela  MDK w Korfantowie  tel.:  77/43-43-865

I Tydzień 28.01. - 1.02. 2013 r.:

II Tydzień 4-8.02. 2013 r.:

ponadto zabawy na wolnym powietrzu
oraz  inne atrakcje …

poniedziałek - wtorek - 10.00-14.00

środa -10.00 -14.00

czwartek -10.00-14.00

piątek – 8.00

poniedziałek – 10.00-14.00

wtorek
10.00-12.30

12.30

środa – 10.00-14.00

czwartek – 11.00-14.00

piątek – 8.30


