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Rozpoczynamy nabór do żłobka w Korfantowie !

Z wielką radością informujemy, że  pozyskaliśmy do-
tację w ramach rządowego programu Maluch + w 
wysokości 242 891 zł na utworzenie żłobka w Kor-
fantowie. Ogólna wartość zadania wyniesie ok. 300 
tys. zł. Pozwoli  to utworzyć ok. 12 miejsc dla najmłod-
szych dzieci. Planowany żłobek rozpocznie funkcjono-
wanie od 1 września 2018 roku, a będzie  mieścił  się 
w budynku Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w  Kor-
fantowie. Nabór prowadzimy w terminie od 9 kwiet-
nia do 15 maja lub do wyczerpania wolnych miejsc. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stro-
nie internetowej, profilu na Facebooku lub w biurze nr 
13 w urzędzie. Wszelkich informacji na temat naboru 
udziela Pani Jolanta Grzegorzewicz, tel. 774343820 
wewn. 37. Zapraszamy do składania zgłoszeń !

Wydanie 1/2018 (6) kwiecień-czerwiec 2018
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Wyróżnienia dla sołtysów

19 marca najstarsi stażem sołtysi województwa opolskiego spotkali się na uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej. 
Ponad 80 z nich otrzymało podziękowania za swoją pracę, a troje odznaczono Odznaką Honorową „Za Zasługi 
Dla Województwa Opolskiego”. Z naszej gminy w uroczystości udział wzięli Burmistrz Korfantowa oraz Dorota 
Spyra - sołtys Rzymkowic, Jerzy Gęsiewicz - sołtys Ścinawy Małej, Jolanta Misa - sołtys Węży, Bogdan Bieda - 
sołtys Pleśnicy, Stanisław Śmiałek - sołtys Kuźnicy Ligockiej. Nagrody wręczyli Marszałek Andrzej Buła, przewod-
niczący sejmiku województwa opolskiego
Norbert Krajczy oraz członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka. Spośród naszej delegacji wy-
różnienie otrzymała Dorota Spyra. Gratulujemy !

Setne urodziny mieszkanki 
Ścinawy Małej !

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w niedzielę, 
czwartego marca 2018 roku: mieszkanka naszej gminy 
– a dokładnie Ścinawy Małej – Pani Franciszka Jagusz, 
obchodziła swoje setne urodziny. Mimo tęgiego mrozu 
Dostojna Jubilatka wzięła udział we Mszy Świętej, która 
została odprawiona w jej intencji w kościele parafialnym.
Po uroczystości w kościele świętowanie „Stu lat” konty-
nuowano na sali jednej z lokalnych restauracji. Na tych 
wyjątkowych urodzinach pojawiła się cała rodzina Pani 
Franciszki na czele z jej 95-letnią siostrą, dzieci, wnuki, 
prawnuki oraz najbliżsi sąsiedzi. Obecni byli również 
Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik, przedstawiciel 
Wojewody Opolskiego Pan Tomasz Rippel oraz  Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w Korfantowie Pani Elżbieta 
Nowak, którzy złożyli Jubilatce serdeczne gratulacje oraz 
życzenia, a także wręczyli okolicznościowe upominki oraz 
list gratulacyjny od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta wyjątkowa uroczystość, która zgromadziła wielo-
pokoleniową rodzinę wokół Seniorki, ukazała unikalny 
obraz upływu czasu i ciągłości życia oraz wartości ro-
dziny jako dobra samego w sobie.
Warto podkreślić, że Dostojna Jubilatka cieszy się 
dobrym zdrowiem i  pamięcią, świeżością umysłu, a 
także pogodą ducha.
Życzymy gorąco Pani Franciszce, na dalsze lata życia, 
dużo zdrowia, pomyślności, miłości ze strony bliskich 
oraz samych przyjemnych, zdrowych i spokojnych dni.

Jak co roku Gmina Korfantów dofinansowuje organiza-
cje, które podejmują się realizacji zadań publicznych 
w obszarach kultury, sportu, ekologii, ochrony zdrowia 
oraz przeciwdziałania uzależnieniom.
W lutym rozstrzygnięto pierwszy konkurs na realiza-
cję zadania publicznego z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej na 2018 rok. Jedyną 
ofertę złożyło Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Korfantowie, ul. Rynek 10, 48-317 Kor-
fantów.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 65 000,00 zł.
Życzymy sukcesów w trakcie realizacji zadania!

Gmina Korfantów przekazała 65 tys. zł dla LZS-u

Remont budynku urzędu

Trwają prace remontowe w naszym budynku przy ul. Reymonta 4, w którym znajduje się Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz wydział finansowy urzędu. W ramach prac wymieniono instalację CO, stare drzwi wewnętrzne, 
zamontowano nową poręcz na schodach, zamontowano klimatyzację oraz monitoring wizyjny. Obecnie ZGKiM 
w Korfantowie wymienia instalację elektryczną. Wkrótce budynek zostanie też docieplony. Część z tych prac 
zostanie sfinansowana z projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu 
Południowego”, w którym oprócz naszej gminy bierze udział jeszcze 14 gmin i powiatów.

II miejsce dla sołectwa Puszyna w konkursie kulinarnym

Gratulujemy Sołectwu Puszyna zajęcia II miejsca w  III Turnieju Kulinarnym o Patelnię Starosty Nyskiego. Turniej skierowany 
był do Kół Gospodyń Wiejskich, a jego celem była prezentacja i promocja produktu lokalnego i tradycji, a także promowa-
nie społeczności mieszkańców wsi. Dodatkową korzyścią była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. W tym roku 
produktem przewodnim dla potraw konkursowych był drób. Proszę  zobaczcie sami co przygotowały PUSZYNIANKI.

zdjęcia : Starostwo Powiatowe w Nysie 
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Wieś pięknieje

Co roku sołectwa biorą udział w powiatowym konkursie „Odnowa Wsi”, w którym mogą otrzymać dofinansowanie do drob-
nych zadań poprawiających estetykę otoczenia. W 2017 roku w konkursie brało udział 12 naszych sołectw, które otrzymały 
ze Starostwa Powiatowego łącznie 12000 zł, taką samą kwotę przekazała Gmina Korfantów, natomiast wkładem własnym 
mieszkańców była praca przy realizacji projektów. Oto niektóre ze zrealizowanych zadań:

Staw w Kuropasie Ogrodzenie boiska we Włodarach 

Plac zabaw w Niesiebędowicach Ławki w Przechodzie 

Jedno z urządzeń siłowni zewnętrznej w Puszynie Oświetlenie terenu wokół świetlicy w Rączce 

Piłkochwyty na boisku w Rzymkowicach Huśtawka w Starej Jamce

Ławeczki ze stołami w Ścinawie Małej i Ścinawie Nyskiej 

Konkurs recytatorski Boże Naro-
dzenie w Poezji

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Korfanto-
wie 15 grudnia 2017 r.  odbył się Gminny Konkurs Recyta-
torski pn. „Boże Narodzenie w Poezji”. Celem konkursu była 
popularyzacja poezji o tematyce świątecznej oraz promo-
wanie sztuki słowa w środowisku szkolnym. W konkursie wzię-
ło udział 48 uczniów ze wszystkich szkół naszej gminy. Jury 
w składzie: Stanisława Borzemska, Ewa Maj-Szczygielska  
i Edmund Borzemski, po wysłuchaniu wszystkich recytatorów, 
postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

kategoria kl. IV-VI SP
I miejsce: Jagoda Chudek (ZSP Korfantów)
II miejsce: Aleksandra Sosulska (SP Włodary)
III miejsce: Jakub Giereś (ZSP Korfantów)

wyróżnienia: Nikola Zając (ZSP Korfantów), Emilia Kra-
kowska (ZSP Ścinawa Mała), Maja Apostel (ZSP Przechód), 
Agnieszka Kowalczyk (ZSP Ścinawa Mała)

kategoria kl. VII SP i Gimnazjum
I miejsce: Anna Staszków (SP nr 2 Korfantów)
II miejsce: Aleksandra Bagosz (SP Włodary)
III miejsce: Laura Barnowska (SP nr 2 Korfantów)
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Trzy odsłony szkolnych jasełek w Szkole Podstawowej we Włodarach

Tegoroczne jasełka szkolne pod swoje skrzydła wziął ksiądz Tadeusz Młot. Przy wsparciu grona pedagogicznego, ksiądz 
Tadeusz przygotował uczniów do świątecznych występów. Premiera szkolnych jasełek miała miejsce 16 grudnia 2017 roku 
w sali wiejskiej we Włodarach, w ramach współpracy Szkoły z sołectwem.
16 grudnia 2017 roku w Sali wiejskiej we Włodarach odbyło się spotkanie działaczy klubów sportowych piłki nożnej  
z powiatu nyskiego. W spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy: burmistrzowie, wójtowie, radni z powiatu nyskiego,  
a gospodarzami spotkania byli: Burmistrz Korfantowa, Janusz Wójcik oraz prezes opolskiego Związku Piłki Nożnej Tomasz 
Garbowski. Swoją obecnością zaszczycili między innymi poseł na Sejm Janusz Sanocki, posłanka Katarzyna Czochara, sta-
rosta nyski Czesław Biłobran, wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka.
Nasi uczniowie mieli bardzo trudne zadanie! Występowali przed szeroką, obcą publicznością, ale wysiłek włożony w przy-
gotowania nie poszedł na marne. Dzieci wystąpiły wspaniale. Udało im się wytworzyć świąteczną atmosferę, wzruszyć i 
poruszyć. Samo przedstawienie oprócz tradycyjnych treści świątecznych, przekazywało wartości uniwersalne, którymi należy 
się kierować w codziennym życiu. Jasełka zostały nagrodzone szczerymi brawami.
Jasełka zostały przedstawione jeszcze dwukrotnie: 22 grudnia 2017 roku przy okazji przedszkolnego i szkolnego spotkania 
opłatkowego, oraz 21 stycznia 2018 roku w Kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
we Włodarach. 
Ogromne podziękowania należą się aktorom, którzy podjęli się występów; ich rodzicom, którzy pomogli swoim dzieciom 
zorganizować piękne stroje; księdzu Tadeuszowi Młotowi za przygotowanie jasełek oraz wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji uroczystości.

Święto Babci i Dziadka w Ścinawie Małej

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni, jedyne w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo 
przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, 
ale przede wszystkim dla seniorów. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Zapraszanie babć i dziadków na 
uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez w  Przedszkolu w Ścinawie Nyskiej. Ta 
wspaniała uroczystość odbyła się 2 lutego w Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej.  Dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Ścinawie Małej Pani Joanna Beśka przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami, a szczególnie Burmistrza 
Gminy Korfantów Pana Janusza Wójcika, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Panią Halinę Wojewódkę wraz z podopiecz-
nymi. Następnie zaprosiła na program artystyczny przygotowany przez przedszkolaki oraz wychowawców: A.Gawryś- 
Krzemianowską, K. Rosner, M. Czajkowską. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane 
tematycznie z tymże świętem.  Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. 
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersze, piosenki i taniec, mogły wyrazić kochanym 
babciom i dziadkom swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. W zorganizowanie uroczystości  zaangażowali się 
również rodzice, którzy przygotowali pyszny poczęstunek.

Ferie 2018

Jak co roku w okresie ferii Gminny Ośrodek Kultury w Korfantowie przygotował dla dzieci mnóstwo gier i zabaw świetlico-
wych i nie tylko. Przez okres dwóch tygodni odbyły się również warsztaty plastyczne, podczas których dzieci własnoręcznie 
wykonały obrazki na Dzień Babci i Dziadka oraz inne ciekawe prace.  Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych m.in. na-
uki gry w tenisa stołowego i zabawach sprawnościowych. Aktywnie wzięły również udział w lekcji nauki gry na instrumentach 
muzycznych oraz lekcji bibliotecznej. Ponadto przygotowały przysmaki karnawałowe podczas zajęć kulinarnych. Zorganizo-
wane zostały również wyjazdy dzieci do Wrocławia, gdzie poznały świat miniatur Kolejkowo, zwiedzały wystawę klocków 
Lego oraz do kina w Nysie. Tradycyjnie, w Korfantowskim Domu Kultury odbyło się przedstawienie teatralne. W tym roku był 
to spektakl pt. Smocza Legenda. Na zakończenie ferii każdy z uczestników otrzymał słodką niespodziankę. Gminny Ośrodek 
Kultury w Korfantowie zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia wakacyjne, które odbędą się w lipcu !

Zajęcia feryjne odbywały się również w Szkole Podstawowej we Włodarach, a poprowadzili je nauczyciele.
W pierwszy dzień ferii zimowych odbyły się zajęcia w ramach „Zimowych spotkań z muzyką”. Oprócz muzycznych zabaw, 
dzieci odwiedziła pani Paulina Lulek - wokalistka, altowiolistka i współzałożycielka kwartetu smyczkowego Chilla Quartet. 
Przeprowadziła bardzo ciekawą lekcję umuzykalniającą. W kolejnych dniach wychowankowie prezentowali swoje umiejęt-
ności kulinarne pod hasłem „Kanapkowe i owocowe fantazje”, uczestniczyli w konkursie karaoke, byli na basenie w Nysie 
oraz bawili się na balu karnawałowym. Zabawę prowadził zespół muzyczny ze Ścinawy Małej „Sami Swoi”. Ostatniego dnia 
odbyły się zajęcia związane z fotografią, które poprowadził opiekun koła fotograficznego - Jerzy Stemplewski w asyście 
pani Kmiecik.
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Festiwal z Serduszkiem

13 lutego 2018 r. tuż przed Dniem Św. Walente-
go odbyła się 17 edycja Festiwalu Piosenki z Ser-
duszkiem w Tułowicach. W tym roku do wokalnej 
rywalizacji przystąpiło aż 62 osoby, a wśród nich 
soliści ze Studia Piosenki w Ścinawie Nyskiej i Kor-
fantowie. Wszystkie występy były fantastyczne, 
ale wygrana zawsze należy do tych najlepszych. 
W oczach tegorocznego jury festiwalu docenieni 
zostali także nasi młodzi wokaliści: Maja Stolar-
czyk ze Studia Piosenki w Ścinawie Nyskiej zajęła 
III miejsce w kategorii I, natomiast Kamila Szpine-
ta ze Studia Piosenki w Korfantowie wyśpiewała I 
miejsce w kategorii IV. W tej kategorii wyróżnienia 
otrzymali Julia Bieruta i Radosław Krawczyk rów-
nież z korfantowskiego studia piosenki. 

 

 

Barbara Niewiedział 
najlepsza w Polsce

W przedostatni weekend lutego (17-18.02. 2018 
r.) w Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Pol-
ski seniorów w lekkiej atletyce. Na starcie zawo-
dów stanęła cała nasza czołówka krajowa łącznie  
z reprezentantami na Halowe Mistrzostwa Świata, 
które odbędą się w marcu w Birmingham. Wśród 
zgłoszonych zawodników była również Barba-
ra Niewiedział w biegu na 3000 m. Miała dwie 
bardzo groźne rywalki Karolinę Gizę z Krakowa 
oraz Aleksandrę Brzezińską z Torunia - wielokrot-
ne medalistki Mistrzostw Polski. Pozostałe biegaczki 
były teoretycznie słabsze, ale też nie bez szans na 
medal. Zaraz po starcie czołowa trójka oderwała 
się od grupy i do końca biegły razem z przewagą 
około 20 sekund nad pozostałymi. Finisz w wykona-
niu naszej zawodniczki nie pozostawił złudzeń kto w 
chwili obecnej jest najlepszy w Polsce na dystansie 
3000 m. Złoty medal z czasem 9.23.94 dla Barba-
ry Niewiedział, srebrny dla Karoliny Gizy 9.29.51, 
a brązowy dla Aleksandry Brzezińskiej 9.31.07.

Wszystkim laureatom gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Przypominamy również, że zajęcia Studia Piosenki 
w Ścinawie Nyskiej odbywają się w każdą środę od godz. 17.00, a prowadzi je Pan Marian Leicht, natomiast zajęcia Studia 
Piosenki w Korfantowie odbywają się we wtorki i środy od godz. 16.00, a prowadzi je Pan Zbigniew Marcinkiewicz. Ser-
decznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w zajęciach.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora M-GOKSiR
17 lutego 2018 r. w Hali Sportowej w Korfantowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. Była to siedemnasta edycja wydarzenia. Tym razem do turnieju przystą-
piły cztery drużyny tj. KS Koniczyna Opole, Baborów, Włodary i drużyna z Jasienicy Dolnej - „Batman i Przyjaciele”. Zwycię-
żyła drużyna z Baborowa, którą mieliśmy okazję gościć po raz pierwszy w Korfantowie, drugie miejsce zajęła KS Koniczyna 
Opole, trzecia była drużyna z Jasienicy Dolnej, a na czwartym miejscu zawody ukończyła drużyna z Włodar. 

Trener Roku 2017 

W styczniu br. zakończyło się głosowanie w 50 edycji 
Plebiscytu Sportowego Nowej Trybuny Opolskiej pod pa-
tronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja 
Buły. W plebiscycie udział wzięli Pan Mariusz Żabiński 
- trener LUKS M-GOKSiR Korfantów oraz Pani Barbara 
Niewiedział - trzykrotna złota medalistka z igrzysk pa-
raolimpijskich w Sydney (2000), Londynie (2012) i Rio de 
Janeiro (2016). Miło nam poinformować, że w gronie naj-
lepszych znalazł się Pan Mariusz Żabiński, biorący udział 
w plebiscycie na najlepszego trenera. Pan Mariusz Żabiń-
ski otrzymał I miejsce ex aequo - serdecznie gratulujemy 
sukcesu.
Na triumf trenera LUKS M-GOKSiR Korfantów złożyły się 
nie tylko głosy czytelników NTO, ale również decyzja ka-
pituły.  Trener od ponad 30 lat związany z Korfantowem, 
szkoli młodych sportowców w zakresie lekkiej atletyki. 
Najbardziej znaną podopieczną Pana Żabińskiego jest 
Pani Barbara Niewiedział odnosząca wiele spektakular-
nych sukcesów, która również startowała w plebiscycie 
w kategorii najlepszy sportowiec roku. I choć tym razem 
Basia nie znalazła się w pierwszej trójce zwycięzców, to 
na bieżni nie ma sobie równych, zdobywając najwyższy 
stopień podium. 
Dla zwycięzców plebiscytu zostały wręczone nagrody 

oraz pamiątkowe statuetki podczas Wielkiej Gali Spor-
towca Roku 2017, która odbyła się 9 lutego 2018 r.  
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.  
Jeszcze raz gorąco gratulujemy Panu Mariuszowi zwycię-
stwa, na które zasłużył swoją postawą, pracą, i walką  
o sport gminy Korfantów. Dodać należy, że 24 lute-
go 2018 r. odbyło się 25-lecie powstania Klubu LUKS  
M-GOKSiR Korfantów, którego współtwórcą jest trener 
Żabiński.

25 lat Królowej Sportu w Korfantowie

Bardzo uroczyście obchodziliśmy 25-lecie powstania klubu lekkoatletycznego w Korfantowie, które odbyło się 24 lutego 
2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Korfantowie. W gronie zaproszonych gości byli między innymi: Janusz Wójcik - Burmistrz 
Korfantowa, Zdzisław Martyna - były Burmistrz Korfantowa, Ryszard Duś - Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Szymko-
wicz - Prezes OZLA, Gerard Halama - Przewodniczący WZ LZS w Opolu oraz ponad 70 zawodników trenujących na prze-
łomie tych lat w naszym klubie. Szczególne wyróżnienia otrzymali wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski, reprezentanci kraju 
na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Paraolimpijskich: Barbara Niewiedział, Anna Ryguła (Wojtowicz), Ewa Fliegert i Piotr 
Piotrowski. Wśród wyróżnionych znaleźli się ponadto medaliści Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, biegach górskich 
i lekkiej atletyce: Joanna Cajt, Kamila Wojtowicz, Natalia Kondys, Ewelina Bednarczyk, Milena Trzaskowska, Natalia Sie-
dlecka, Monika Posid, Paweł Krawczuk, Marcel Chodura, Paweł Misa i Arkadiusz Samborski. Burmistrz Korfantowa wręczył 
również stypendia sportowe pięciu zawodnikom, którzy spełnili niełatwe kryteria w 2017 roku umożliwiające otrzymanie 
nagród. Jednym z warunków było zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski. 
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Turniej Tenisa Stołowego Młodych Strażaków

24 lutego 2018 r. w sali wiejskiej we Włostowej odbył się XVI Turniej Tenisa Stołowego Młodych Strażaków z Gminy Kor-
fantów o Puchar Naczelnika OSP Włostowa. W tegorocznych zawodach udział wzięło 29 osób reprezentujących OSP we 
Włodarach, OSP w Ścinawie Małej, OSP w Rzymkowicach, OSP w Przechodzie, OSP w Kuźnicy Ligockiej, OSP w Węży i 
OSP we Włostowej. Każdy uczestnik turnieju zaproszony został na skromny poczęstunek, natomiast zwycięzcy otrzymali na-
grody i pamiątkowe dyplomy. Wyróżniony został także najmłodszy uczestnik turnieju druh Michał Konarski, który otrzymał 
nagrodę pocieszenia. Organizatorem zawodów był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowej. Wynik zawodów:
Ia - chłopcy Szkoła Podstawowa: I - Łukasz Szostak - OSP Przechód, II - Michael Rogożyński - OSP Rzymkowice,  III - Michał 
Zając - OSP Rzymkowice.
Ib - dziewczęta Szkoła Podstawowa: I - Paulina Szelwach - OSP Kuźnica Ligocka, 
IIa - chłopcy (do kl. VI) Szkoła Podstawowa: I Patryk Dziony - OSP Rzymkowice, II - Szymon Suchodolski - OSP Włodary,  
III - Piotr Szelwach - OSP Kuźnica Ligocka
IIb - dziewczęta (do kl. VI) Szkoła Podstawowa, I Julia Mazurek - OSP Przechód, II - Weronika Błaszczyszyn - OSP Włodary, 
III - Emilia Kocielak - OSP Włodary.

Turniej Wiedzy Pożarniczej

28 lutego 2018 r. w budynku Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Korfantowie odby-
ły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. W turnieju brało udział 17 uczniów 
w dwóch grupach wiekowych. Wyniki turnieju 
przedstawiają się następująco:

I grupa (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych):
1. MICHAŁ LISSON - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Przechodzie
2. DAWID SZKUDLARSKI- Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Korfantowie    
3. BARBARA HUZAR- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
II grupa (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III):
1. KRZYSZTOF ROJEK - SP nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
2. ANNA KOSZYK - SP nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
3. DANIEL SZMOLKE - SP nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie 
Nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Korfantowa – Janusz Wójcik. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
w turnieju i zapraszamy za rok!

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbierane będą:
meble i odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w typowych 
pojemnikach na odpady, np. kanapy, fotele, meblościanki, dywany oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające biode-
gradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki lodówki, kuchenki, odkurzacze, telewizory, żelazka, wiertarki, 
tostery, roboty, komputery, myszy komputerowe, klawiatury itp.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być oddany 
w całości, bez wymontowanej elektroniki w przeciwnym wypadku odpady nie zostaną odebrane.

Zbierane nie będą:
wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych i remontowych tj. desek, paneli, okien, drzwi, części ogrodzeń, muszli kloze-
towych, brodzików, umywalek, grzejników itp. oraz części samochodowych np. zderzaków, siedzeń samochodowych  itp. 
Nie będą również odbierane wszelkiego rodzaju  odpady niebezpieczne (akumulatory, papa, azbest, chemikalia, farby, 
smary itp.).

Pamiętaj:
Odpady należy wystawiać do godz. 7:00 przed posesjami (lub przy gniazdach zbiorczych – dot. SM, Wspólnot Miesz-
kaniowych itp.) w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym umożliwiającym dojazd do nich samo-
chodem ciężarowym. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję w ustalonym terminie nie gwarantujemy 
ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.  
ORGANIZATORZY:  PGK EKOM Sp. z o.o. w Nysie oraz Gmina Korfantów

Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego 
w Piechocicach, Rączce i Puszynie
Gmina Korfantów przystępuje do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części grun-
tów wsi Piechocice, Rączka i Puszyna. Wszystkich, którzy planują realizację przedsięwzięć,  inwestycji w tych miejsco-
wościach zachęcamy do składania swoich wniosków do przedmiotowych planów. Jednocześnie przypominamy, że plan 
zagospodarowania przestrzennego to dokument strategiczny określający możliwości min. zabudowy na danym terenie, 
a jego uchwalenie jest procesem bardzo czasochłonnym i wymaga wysokich nakładów finansowych w związku z czym 
prosimy o rozpowszechnianie informacji o ich sporządzaniu i zgłaszanie wszelkich uwag. 

Zmiany przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę
 łowną w uprawach i płodach rolnych
Uwaga – nastąpiła zmiana podmiotu do którego zgłasza się szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzynę 
łowną. Do tej pory szkody zgłaszało się w kołach łowieckich, a od 1 kwietnia 2018 roku wnioski przyjmują gminy na 
terenie których wystąpiła szkoda. W naszym urzędzie formularze przyjmujemy w biurze nr 10 tel. 77 43 43 820 w. 34 
lub w sekretariacie.
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Zmiany w sposobie segregacji odpadów 
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21-22 kwietnia 2018r. - XIII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego – hala sportowa w Korfantowie. Roz-

poczęcie: sobota godz. 9:30, niedziela godz. 10:00.

23 kwietnia 2018r. - Dzień Ziemi w ZSP w Przechodzie – poznajemy historyczne miejsca w naszej okolicy.

27 kwietnia 2018r. godz. 9:00 - XXVII Wojewódzki Dziecięcy Festiwal Piosenki – sala widowiskowa MDK.

27 kwietnia 2018r. - akademia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w ZSP w Przechodzie.

30 kwietnia 2018r. - dzień sportu szkolnego w ZSP w Przechodzie – bijemy szkolne i życiowe rekordy na cześć 

100-lecia Odzyskania Niepodległości.

1 maja 2018r. godz. 15:00 – 22:00 – Puszyński Festiwal Piwa – org. Puszyńskie Włości.

11 maja 2018r. - dzień patrona szkoły – spotkanie z kombatantami w ZSP w Ścinawie Małej.

11-13 maja 2018 r. - III Korfantowski Nalot Karykaturzystów - org. Fundacja Przyszłość i Rozwój na rzecz 

Gminy Korfantów.

18 maja 2018r. - XXII Majowe Spotkania z Poezją – Powiatowy Konkurs Recytatorski - sala widowiskowa MDK 

w Korfantowie.

19 maja 2018r. godz. 10:00 – gminne zawody OSP seniorów – stadion w Korfantowie.

2 czerwca 2018 r. - Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora M-GOKSiR z ok. Dnia Dziecka - staw Hutnik  

w Tułowicach Małych.

3 czerwca 2018r.- festyn rodzinny w ZSP w Ścinawie Małej.

5 czerwca 2018r. - dzień szkoły bez przemocy w ZSP w Przechodzie.

9 lub 10 czerwca 2018r. - festyn rodzinny w ZSP w Przechodzie

10 czerwca 2018 r. godz. 17:00 - Koncert zespołów w ramach II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki  

w Opolu – Kościół pw. Trójcy Świętej w Korfantowie.

17 czerwca 2018 r. - IV Korfantowski Przegląd Zespołów Wokalno-Chóralnych – sala widowiskowa MDK.

21 czerwca 2018r. godz. 9:00 – gminne zawody OSP CTIF juniorów – Szkoła Podstawowa nr 2 

w Korfantowie.

23 czerwca 2018 r. - „Noc Świętojańska” – teren OSiR w Ścinawie Małej.

Szczegóły wydarzeń na stronach www.korfantow.pl, 
www.moksirkorfantow.naszgok.pl, 
www.zsprzechod.pl, www.zspscinawa.pl.


