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Okres letni w naszej gminie obfitował w festyny i imprezy plenerowe, które już na stałe wpisały się do kalendarza.  
24 czerwca odbyła się w Ścinawie VIII Noc Świętojańska, gdzie po raz kolejny wspominaliśmy nasze słowiańskie tra-
dycje, polegające na wiciu wianków oraz poszukiwaniu kwiatu paproci. 29-30 lipca w Przechodzie na rzece Ścinawie 
Niemodlińskiej strażacy z naszego województwa oraz z zagranicy zmagali się w XVII już Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Prądowej Wasseball. 12-13 sierpnia świętowaliśmy Dni Korfantowa, na których w tym roku mogliśmy zobaczyć 
między innymi pokazy mistrzów Polski w siłowaniu na rękę oraz żonglerce piłką nożną. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Skaldowie. 
Ukoronowaniem pracy wszystkich rolników były Dożynki Gminne oraz Święto Pieroga, które odbyły się 26-27 sierpnia 
we Włodarach. Uroczystość dożynkowa została połączona ze Świętem Pieroga, ponieważ pierogi zostały uznane przez 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór za produkt lokalny Włodar. Gmina pozyskała na organizację imprezy ponad 30 tys. zł, 
które zostały przeznaczone między innymi na zakup 2 sztuk namiotów, wyposażenia kuchni oraz nagród w konkursach. 
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Gmina pozyskała pół miliona zł na termomoder-
nizację

11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, za-
twierdził listę ocenionych projektów złożonych w ramach pod-
działania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach pu-
blicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: 
kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego.
Wspólny projekt, 3 powiatów i 12 gmin działających w Stowa-
rzyszeniu Subregion Południowy, złożył partner wiodący - Po-
wiat Nyski. W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” 
Gmina Korfantów zrealizuje prace termomodernizacyjne bu-
dynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Korfantowie oraz 
budynku Urzędu Miejskiego na ul. Reymonta 4 w Korfantowie.
Koszt całkowity projektu wynosi 20 375 214,49 zł. Kwota 
wnioskowanego dofinansowania to 10 608 603,90 zł z czego 
Gmina Korfantów wnioskuje o 500 227,46 zł.

Podatki sprawdzisz w internecie

Gmina Korfantów wspólnie z 12 innymi gminami realizu-
je projekt „Razem dla e-Rozwoju”. We wszystkich urzędach 
biorących udział w projekcie zostanie uruchomiony Portal Ko-
munikacji Online, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł 
sprawdzić swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy, do-
konać wpłaty online, przejrzeć historię wpłat oraz skorzystać 
z 25 utworzonych formularzy dot. podatków i nieruchomości. 
Uruchomienie portalu planowane jest na początek 2018 roku. 
Oprócz tego w ramach projektu przeprowadzane są szkole-
nia pracowników urzędów, zostanie zakupiony sprzęt kompu-
terowy (w przypadku naszej gminy 2 sztuki urządzeń UTM 
zabezpieczających sieć oraz 1 zestaw komputerowy).

Ruszyła telewizja internetowa Korfantów TV

 

W październiku ukazały się pierwsze materiały filmowe w 
telewizji internetowej Korfantów TV. Będzie można tam zo-
baczyć relacje z ciekawych wydarzeń w gminie, a przede 
wszystkim wywiady z mieszkańcami. W bieżącym odcinku 
wyemitowane zostały między innymi reportaże z Oktoberfest 
w Rzymkowicach, konferencji pszczelarzy w Korfantowie oraz 
przekazania mieszkania repatriantom. Filmy publikowane są 
w serwisie Youtube, a linki do nich znajdują się na naszej stro-
nie oraz Facebooku.

Wycieczka w Bory Niemodlińskie

Seniorki z Przechodu „otworzyły” nowy sezon Spotkań Se-
niorów, które odbywają się w Bibliotece w Przechodzie. 
Zajęcia po krótkiej wakacyjnej przerwie rozpoczęły się 
wycieczką do lasu znajdującego się przy wsi Przechód, a 
wchodzącego w skład kompleksu Borów Niemodlińskich. 
Wycieczka po lesie Szlakiem Barwnych Krzyży, odby-
ła się specjalnym wozem, który bezpiecznie poprowadził 
Pan Krzysztof Przyklenk. Panie odwiedziły wszystkie czte-
ry krzyże, które usytuowane są na terenie lasu, a ich hi-
storię oraz znaczenie ciekawie przybliżył im Pan Edward 
Sporek - leśniczy z Przechodu.  Krzyże: biały, czerwony, 
zielony oraz czarny związane są z legendami, które miej-
scowi ludzie przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. 
Jako pierwszy powstał krzyż czerwony, a stoi on w  miejscu 
starej karczmy, którą w 1871 roku wybudował weteran 
wojenny. Jak głosi legenda, pewnej nocy karczma wraz 
z całą rodziną spłonęła w niewyjaśnionych okolicznościach 
i właśnie na znak tego wydarzenia powstał krzyż w ko-
lorze ognia. Krzyż zielony postawił właściciel okolicznych 
dóbr ziemskich aby upamiętnić dzień, w którym upolował 
niezwykłego jelenia. Natomiast w miejscu, w którym stoi 
biały krzyż niegdyś drwale idący do ścinki drzew odna-
leźli ciała pomordowanych ludzi. Zbrodnia pozostała nie-
wyjaśniona, jednakże mieszkańcy Szydłowa oraz Tułowic 
postanowili postawić w tym miejscu biały krzyż, który sym-
bolizować miał czystość i niewinność. Ostatni, czarny krzyż 
odnowiony został w 2017 roku. Znajduje się on na terenie 
Leśnictwa Św. Huberta, a został ustawiony na znak śmierci 
miejscowego leśniczego, który został tam zastrzelony przez 
kłusownika. W trakcie wyjazdu odbyła się mała przerwa 
na posiłek, który Panie wcześniej przygotowały w swoich 
domach i zabrały ze sobą. Wśród piknikowych rarytasów 
znalazły się domowe rogaliki, sałatki, a nawet kiełbaski. 
Odpoczynek odbył się miejscu starej żwirowni, która dziś 
jest urokliwą, leśną dolinką, doskonałą do tego typu spo-
tkań. Dzień spędzony na świeżym powietrzu był niezwykle 
udany, a wszystkim uczestnikom wycieczki towarzyszył ra-
dosny nastrój.
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Uroczyste przekazanie 
mieszkania rodzinie 
repatriantów z Kazachstanu

21 września 2017r. odbyło się uro-
czyste przekazanie mieszkania no-
wym mieszkańcom Korfantowa - ro-
dzinie repatriantów z Kazachstanu. Z 
inicjatywy Burmistrza Korfantowa Ja-
nusza Wójcika w lipcu do Korfantowa 
przyjechała trzyosobowa rodzina z 
odległego Kazachstanu, posiadająca 
polskie korzenie. Przodkowie naszych 
nowych mieszkańców zostali bowiem 
w wyniku wojennej zawieruchy wysie-
dleni z Polski w odległe zakątki ówczesnego Związku Radziec-
kiego.
Po wielu trudach nasza nowa rodzina znalazła się w Korfanto-
wie, gdzie pomocną dłoń wyciągnęli do niej włodarze gminy, 
gwarantując min. mieszkanie. W uroczystym przekazaniu uczest-
niczyli: Wojewoda Opolski - Adrian Czubak, Z-ca Dyrektora 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego - Anna Bartoszek-Dec, Burmistrz Kor-
fantowa, Sekretarz Gminy oraz Radni Rady Miejskiej w Korfan-
towie. Po wygłoszeniu przemówień goście udali się do przeka-
zywanego mieszkania, gdzie Wojewoda Opolski symbolicznie 
wręczył klucze do lokalu. Nowym mieszkańcom Korfantowa ży-
czymy wszelkiej pomyślności.

Narodowe Czytanie „Wesela” w Korfantowie

W sobotnie popołudnie 2 września 2017 r. na placu przy budyn-
ku Biblioteki Publicznej w Korfantowie odbyło się czytanie „We-
sela” Stanisława Wyspiańskiego. Podczas spotkania fragmenty 
dramatu czytali poeci, czytelnicy biblioteki i bibliotekarki - mię-
dzy innymi Edmund Borzemski, Jan Szczurek, Tamara Kobylań-
ska i Beata Znojek. Była to już szósta edycja Narodowego Czy-
tania. Składamy podziękowania wszystkim, którzy włączyli się 
do wspólnego czytania - ogólnopolskiej akcji pod patronatem 
Prezydenta RP, której podstawowym celem jest propagowanie 
rodzimej literatury i wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 

9-godzinny oddział przedszkolny 
w Ścinawie Nyskiej

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, dzięki 
wsparciu Burmistrza Korfantowa - od 4 września 2017r. 
w Przedszkolu w Ścinawie Nyskiej powstał oddział z 
9-godzinną, dzienną opieką. Do placówki przedszkol-
nej  uczęszcza 43 dzieci. Z ponadprogramowej opieki 
przedszkolnej korzysta 25 dzieci, w przedziale wieko-
wym 2,5 – 6-lat.
 Otwarcie 9-godzinnego oddziału przedszkol-
nego spotkało się z  dużym zainteresowaniem ze  strony 
rodziców, którzy mogą zacząć spełniać się zawodowo, 
bez obaw o opiekę nad ich dziećmi.
Przedszkole jest czynne dla dzieci od godziny 700 do 
1600 . W tym czasie dzieci mają zapewnione odpłatne 
wyżywienie, realizację podstawy programowej, czas 
na dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności. W 
przedszkolu organizowane są także zajęcia z logope-
dą i zajęcia rewalidacyjne.
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Trwa przebudowa ul. Targowej w Korfantowie

19 października 2017 r. rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”.  
Zakres rzeczowy zadnia obejmuje m. in. wykonanie nawierzchni jezdni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm oraz wykona-
nie nawierzchni chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm  Wykonawcą robót jest Grzegorz Chmielak - Przedsiębiorstwo 
Budowlane „Chmielak” z  Łąki Prudnickiej. Planowany termin zakończenia robót do dnia: 8 grudnia 2017 r. Wartość robót 
budowlanych: 263.359,03 zł brutto.

 

Zakończono przebudowę nawierzchni drogi 
ul. Mickiewicza w Korfantowie

4 października 2017 roku zakończono przebudowę na-
wierzchni drogi ul. Mickiewicza w Korfantowie. Zadanie 
obejmowało wykonanie modernizacji nawierzchni o dł. ok. 
114 mb. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzch-
nię z kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w tym cieku ulicznego.
Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Koszt realizacji zadania wyniósł 80 737,29 zł.

Dodatkowe lampy uliczne we Włostowej

16 czerwca 2017 roku dokonano końcowego od-
bioru robót budowlanych związanych z budową 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Włostowa, 
wzdłuż drogi powiatowej przy stawach hodowla-
nych.
Wykonawcą robót była firma ENERGO-INSTAL 
Puczkowska Justyna z Nysy. W ramach zadania 
wybudowana została linia kablowa oświetlenia 
ulicznego o długości ok 148 mb oraz zamontowane 
dwa słupy oświetleniowe wraz z dwoma lampami 
LED o mocy 50 W każda. Koszt realizacji zadania 
wyniósł 29.766,00 zł brutto. Koszt wykonania do-
kumentacji budowlanej wyniósł 2.000,00 zł brutto.
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28 września 2017 roku odbyło się oficjalne przekazanie 
biur przy ul. Sienkiewicza 2 w Korfantowie dla Caritas 
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. W uroczystości wzięli udział ks. Arnold Drechsler 
- dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, ks. proboszcz Jacek 
Wilczyński, pracownicy urzędu, Caritas Polska oraz Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Korfantowie.
Prace budowlane zakończono 22 maja 2017 roku. W wy-
niku realizacji tej inwestycji z lokalu mieszkalnego położo-
nego przy ulicy Sienkiewicza 2/1 w Korfantowie powstały 
dwa lokale biurowe o pow. 54,16 m2 i 38,59 m2.
Głównym wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Całkowite koszty 
związane z realizacją zadania wyniosły: 192.735,69 zł.

Zmiana  siedziby Caritas oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wyremontowano drogę wiejską do osiedla mieszkaniowego w Puszynie

27 lipca 2017 r. zawarto umowę z firmą PLUSPOL – BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj s.c. z Chróścic na wyko-
nanie przebudowy odcinka drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna na odcinku o długości ok. 
130mb. Zakres prac obejmował między innymi wykonanie korytowania wraz z podbudową, wykonanie nawierzchni o gr. 
4cm, wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 3 cm, wymianę dwóch istniejących przepustów Ø500mm z podbudową betonową, 
wykonanie przyczółków z kostki kamiennej nieregularnej. Wartość robót budowlanych wyniosła 114.320,33 zł.
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Zakończono modernizację nawierzchni drogi wiejskiej w Rzymkowicach

Pierwszego września 2017 roku dokonano odbioru robót na odcinku drogi w miejscowości Rzymkowice. Zadanie obejmo-
wało wykonanie modernizacji nawierzchni o dł. ok. 350mb.
Wykonawcą robót budowlanych była firma BUDBIS – Bis Paweł z Konradowej. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 96.624,74 zł.

 

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie.

W październiku rozpoczęła się przebudowa nawierzchni ulicy M. Konopnickiej w Korfantowie. Zadanie obejmuje wykona-
nie przebudowy nawierzchni drogi z kostki betonowej o długości 195,0 mb oraz na pow.  973 m2, wykonanie obustronne-
go cieku ulicznego z kostki betonowej oraz wykonanie wjazdów na posesje z kostki betonowej fazowanej koloru czerwone-
go. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Planowany koszt realizacji 
zadania 150.000,00 zł brutto. Zakończenie prac zaplanowano na 30 listopada 2017 roku.

 

Modernizacja instalacji c. o. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie 
przy ul. Reymonta 4

W mijającym kwartale w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Reymonta 4 zostały przeprowadzone prace 
związane z modernizacją instalacji C.O. W ramach zadania wykonano demontaż starej nieekonomicznej instalacji grzewczej 
na nową, która w przyszłości pozwoli na oszczędności finansowe oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Wykonawcą zadania była firma, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, BIG – LESZKO Przemysław Leszko,  
z Jodłowa. Koszt realizacji wyniósł 73.415,21 zł.

Zadanie jest jednym z etapów partnerskiego projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 
Subregionu Południowego” o którym piszemy na drugiej stronie informatora.
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Trwa modernizacja Rynku w Ścinawie Małej (Etap I wschodniej części Rynku)

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni Rynku wraz z częścią pieszą. Na ścinawskim Rynku ułożono kostkę 
betonową typu Starobruk w kolorze jasnoszarym oraz wykonano nawierzchnię zatoki autobusowej z kostki granitowej. Wy-
konawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Planowany koszt realizacji zadania: 
300.000,00 zł.

 

Drugie miejsce Sołectwa Puszyna w plebiscycie „Nowej Trybuny Opolskiej”

Na gali „XX-lecia Odnowy Wsi” odbywającej się w Filharmonii Opolskiej  został rozstrzygnięty przeprowadzony przez 
„Nową Trybunę Opolską”, a odbywający się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, plebiscyt na najlepsze-
go sołtysa oraz sołectwo w regionie. Sołectwo Puszyna zajęło drugie miejsce w konkursie, przegrywając niewielką różnicą 
głosów z sołectwem Pawłowice. Trzecie miejsce przypadło sołectwu Osiecko. 
W nagrodę sołectwo Puszyna otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 000 zł. Składamy wielkie wyrazy uznania dla nagro-
dzonych.
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Plener malarski Artfriedlandianum

7 sierpnia w sali MGOKSiR w Korfantowie odbył się werni-
saż prac IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Art-
friedlandianum Korfantów 2017. Na wernisaż złożyło się 59 
prac 13 artystów z Polski, Czech , Niemiec i Indonezji. W tym 
roku zaszczycili nas obecnością : Alicja Gołąbek, Tomasz Jan-
kowski, Bożena Fibik-Beim, Barbara Kifert, Aleksandra Ni-
kodem, Czesława Rybarczyk, Danuta Krűger, Paweł Pacyna, 
Mateusz Ziarno, Karla Stiborkova, Zdenka Kalova, Robert 
Berlin, Krystyna Dąbrowska, Andrzej Madej. Przedstawione 
prace ukazywały piękno zabytków i pejzaży naszej gminy, 
nie zabrakło również portretów. Danuta Krűger podarowała 
Burmistrzowi Korfantowa portret patrona miasta Wojciecha 
Korfantego, a o tym, że artyści dobrze się czuli w Korfanto-
wie świadczą podziękowania i serdeczności skierowane pod 
adresem Prezesa Fundacji Przyszłość i Rozwój na rzecz Gmi-
ny Korfantów Ryszarda Nowaka i Burmistrza Korfantowa Ja-
nusza Wójcika. Uwieńczeniem imprezy był okolicznościowy 
tort dzielony przez Janusza Wójcika i Ryszarda Nowaka.

Wandale niszczą nasze mienie

Wiaty przystankowe na terenie naszej Gminy są nierzadko 
dewastowane przez wandali. Stąd też władze Gminy Korfan-
tów apelują do mieszkańców, aby nie być obojętnym na takie 
zachowania i zwracać uwagę temu, kto niszczy nasze wspólne 
mienie. Wymiana tylnej ściany takiej wiaty to wydatek rzędu 
od 800 do 1000 zł. W przypadku bocznej ściany mowa jest 
o ok. 500 zł, zaś oczyszczenie wiaty z graffiti kosztuje ok.  
200 zł.

Nie bądźmy obojętni ! Reagujmy na akty wandalizmu !

W ostatnim czasie zniszczono wiaty we Włodarach i Przydro-
żu Małym (na zdjęciu).

Rzymkowicki Oktoberfest

W dniach 30 września - 1 października 2017 po raz pią-
ty zorganizowano Rzymkowicki Oktoberfest. Podczas dwu-
dniowego święta piwa biesiadnicy raczyli się złotym trun-
kiem zagryzając golonką, bigosem i domowym ciastem, 
które serwowały Panie z Rzymkowic. Było coś również dla 
ducha – na scenie z programem wystąpiły miejscowe dzieci 
i młodzież. Hitem był występ kabaretu „Bez szansy”, złożo-
ny z mieszkanek Rzymkowic, który zaprezentował najpierw 
utwory ostrego rocka, a następnie sposób na ciepło w zimie 
czyli modę zimową. Wieczorem była biesiada z gwiazdą 
telewizji TVS zespołem Remix. Na zakończenie tradycyjnie 
odbyła się zabawa taneczna. Rzymkowicki Oktoberfest w 
niczym nie ustępował temu Bawarskiemu. Organizatorom 
gratulujemy udanej imprezy i życzymy, aby w przyszłym 
roku była równie udana.
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Delegacje z Bouleret (Francja) oraz Frydlant nad Ostrawicą (Czechy) odwiedziły Korfantów

W dniach 11-13 lipca mieliśmy przyjemność goszczenia 9 osobowej delegacji z partnerskiego miasta Boulleret we Francji. To 
już kolejne spotkanie w ramach współpracy Korfantowa z tym niewielkim miasteczkiem z środkowej części kraju Napoleona.
W ramach pobytu w naszej gminie goście odwiedzili szkołę w Ścinawie Małej, której uczniowie pozostają w żywej przyjaźni 
ze swoimi rówieśnikami uczęszczającymi  do szkoły w Boulleret. Przypominamy, że w zeszłym roku nasze uczennice z ZSP 
Ścinawa Mała wraz ze swoimi nauczycielkami zostały bardzo ciepło przyjęte przez władze i mieszkańców Boulleret.
Jednym z punktów wizyty było wyjście na Górę Borówkową. Widoki z wieży widokowej zachwyciły naszych gości. Zaintere-
sowanie wzbudziła również wystawa prezentująca historię spotkań dysydentów z Polski i Czech w latach 80-tych ubiegłego 
wieku.
Miłym akcentem wizyty dla naszych gości było również odwiedzenie, w drodze do Korfantowa,  rodzinnej miejscowości jed-
nego z członków delegacji - Pana Woitasa. Wzruszyło go szczególnie miłe przyjęcie właścicielki domu, w którym się urodził.  
Potwierdziło się tym samym, że Polacy to niezmiernie gościnny naród. 

Nasi goście również zaprezentowali akcent francuski, przywożąc ze sobą specjały kuchni francuskiej, w tym sery i łakocie.
Ufamy, że pobyt w Korfantowie zachęci francuskich przyjaciół do powrotu do naszego kraju jeszcze wielokrotnie.
Pracownicy Gminy Korfantów pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w przyjęciu naszych fran-
cuskich gości w szczególności Paniom Joannie Beśce i Justynie Seman, które towarzyszyły naszym gościom, pracownikom ZSP 
Ścinawa Mała, którzy przygotowali smaczny polski obiad, Pani Oleksandrze Yatsyga, która po raz kolejny pełniła rolę tłu-
macza, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Korfantowie, Panu Ryszardowi Dusiowi, który rozkochał naszych gości w kuchni 
polskiej, serwując specjały z dziczyzny, Panu Irkowi Misztalowi, który w bardzo ciekawy sposób zaprezentował zabytki Kor-
fantowa, pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Korfantowie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przyjęcia naszych 
przyjaciół z Boulleret.

Z kolei w dniach 5-6 października gościliśmy w Gminie Korfantów 11 osobową delegację z partnerskiego miasta Frydlant 
nad Ostrawicą. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego z  Fry-
dlantu nad Ostrawicą i z Korfantowa. 
W trakcie dwudniowego pobytu nasi goście mieli również  możliwość zapoznania się z ofertą kulturalno-turystyczną naszego 
województwa, odwiedzili bowiem Zamek w Niemodlinie i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.



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

Korfantów na I Spływie Kajakowym Seniorów  

Drużyna z Korfantowa wraz z opiekunem sportowym z M-
GOKSiR w Korfantowie uczestniczyli w I Spływie Kajakowym 
Seniorów organizowanym przez Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej, który odbył się 9 września 
2017 r. „Trendy Senior” był niezapomnianym przeżyciem dla 
wszystkich uczestników, podczas którego spotkały się druży-
ny seniorów z Brzegu, Nysy, Głuchołaz, Prudnika, Korfantowa 
oraz Czech (Jesenik, Mikulowice, Zote Hory). W spływie łącz-
nie wzięły udział 44 osoby. Przed startem komandor spływu 
Krzysztof Chałat udzielił ekipom instruktażu, szybkiej lekcji 
poglądowej, po czym drużyny wypłynęły. Trasa wiodła przez 
Pętlę Kędzierzyńską liczącą aż 18 km. W trakcie spływu od-
były się  dwa przystanki niezbędne do przeniesienia kajaków 
z Odry na rzekę Kłodnicę. Pogoda oczywiście dopisała, tak 
jak humory wszystkich zawodników, co zaowocowało wspania-
łą atmosferą. Wszyscy byli zachwyceni urokliwą trasą spływu 
i pięknem naszej Odry. Na trasie drużyny poczęstowane zo-
stały wyśmienitymi pierogami, a na mecie czekały na nich gril-
lowe przysmaki. Reprezentanci Korfantowa już zapowiedzieli 
swój udział w kolejnym spływie.

Turniej Skata o Puchar Dyrektora M-GOKSiR  
w Korfantowie

W niedzielę 17 września 2017 r. odbył się ostatni z trzech 
etapów Turnieju Skata o Puchar Dyrektora M-GOKSiR w 
Korfantowie. Turniej  odbywał się w bibliotece w Przecho-
dzie, pod czujnym okiem specjalistów oraz pracowników M-
GOKSiR. Po podsumowaniu zdobytych przez uczestników 
punktów w trakcie wszystkich spotkań,  wyłoniono następu-
jących zwycięzców:

I Paweł Kiszka,
II Krystian Brynza,
III Jerzy Wybraniec.

Nagrodą za uzyskanie I miejsca w turnieju był puchar Dy-
rektora M-GOKSiR w Korfantowie, z kolei dwa pozostałe 
miejsca zostały nagrodzone pamiątkowymi statuetkami. 
Puchar, statuetki oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Stani-
sław Szkolny - Dyrektor M-GOKSiR w Korfantowie.

Dni Korfantowa

12-13 sierpnia 2017 r. odbyły się Dni Korfantowa. Tradycyjnie obchodom dni naszego miasta towarzyszyły Zawody Węd-
karskie, Turniej Skata oraz Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza. Tym razem w rywalizacji wędkarskiej najlepszy okazał 
się Jacek Sybastiański w kategorii SENIOR, a Daniel Nowak zwyciężył w kategorii JUNIOR.  W rywalizacji Skata po trzech 
etapach turnieju został wyłoniony zwycięzca, którym okazał się Paweł Kiszka. Zarówno Zawody Wędkarskie, jak i finałowy 
Turniej Skata odbyły się 30 lipca br. Sportowe emocje nie opuszczały widzów także w sobotę 12 sierpnia br., kiedy to na 
Stadionie Miejskim w Korfantowie rozpoczął się festyn z okazji tegorocznego święta. Tego dnia Dawid Krzyżowski - Mistrz 
Polski Red Bull ¼ finalista ostatnich Mistrzostw Świata w Brazylii, zaprezentował krótki pokaz freestyle football, czyli wy-
konywania trików piłką nożną. Po pokazie rozpoczęły się zawody w siłowaniu na rękę, które przeprowadził Patryk Bugaj - 
Mistrz Polski w siłowaniu na rękę i siódmy zawodnik w Europie. Zawody te odbyły się w czterech kategoriach: dzieci, kobiet, 
senior 80 kg i senior +80 kg i z pewnością dostarczyły niezapomnianych emocji. Jak co roku, nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwał Michał Ożga - zawodowy sędzia z Wrocławia.
Wyniki tegorocznych zmagań siłowych:
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Kat. dzieci: I Katarzyna Bogucka, II Przemysław Juśkiewicz, III Nikodem Jasiński, IV Kacper Klubkowski.
Kat. kobiet: I Katarzyna Juśkiewicz, II Marlena Suszyło, III Patrzycja Iwaniuk.
Kat. senior 80 kg: I Damian Bugaj, II Andrzej Stanossek, III Marcin Sinicki.
Kat. senior+80 kg: I Michał Wajs, II Patryk Szatan.
Po zawodach rozpoczął się koncert w wykonaniu zespołu Dance Project, a tuż po nim zagrał zespół Criss, którego wy-
stęp zakończył pierwszy dzień festynu.
W niedzielę 13 sierpnia świętowanie rozpoczęło się programem dla najmłodszych, podczas którego do zabawy dzieci 
zaprosiły animatorki z grupy Kiki. Grupa ta przeprowadziła również wiele innych gier i zabaw dla dzieci w specjalnie 
utworzonej ku temu strefie dziecka. Maluchy mogły malować farbami, budować domki z klocków czy tworzyć fikuśne 
stworki z balonów. A gdy znudziły już je zabawy mogły pomalować sobie buzie lub zapleść kolorowe warkoczyki we 
włosach.  Na scenie jako pierwsze zaprezentowały się lokalne zespoły wokalne oraz soliści Studia Piosenki działające-
go przy naszym Domu Kultury, a były to: Kwiat Lotosu z Puszyny, Echo Korfantowa, Ścinawskie Koniczynki oraz Wło-
darzanki. Między występami odbył się przejazd i prezentacja motocykli typu Chopper czy Harley-Davidson. I zupeł-
nie tak, jak w ubiegłym roku, dzięki uprzejmości kierowców wszyscy chętni mieli możliwość sfotografowania się przy 
motocyklu lub krótkiej przejażdżki. Oprócz tych atrakcji odbyły się także Zawody Strzeleckie przeprowadzone przez 
Bractwo Kurkowe z Nysy. Zawody odbyły się w trzech kategoriach: dzieci, kobiet i mężczyzn, a zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i medale. Przedstawiciele grupy przygotowali również krótkie pokazy posługiwania się bronią 
pneumatyczną. Wieczorem na scenie odbył się występ zespołu Duet Karo, po którym publiczność mogła zobaczyć oraz 
posłuchać koncertu legendarnego zespołu Skaldowie - gwiazdy Dni Korfantowa 2017 roku. Po tym niezapomnianym 
wydarzeniu organizatorzy zaprosili widzów do obejrzenia pokazu sztucznych ogni, które rozbłysły nad miastem. Na 
zakończenie dnia i obchodów tegorocznego święta  wszystkich wytrwałych biesiadników do zabawy zaprosił zespół 
Ana Band.

Dożynki Gminne i Święto Pieroga we Włodarach

W dniach 26-27 sierpnia 2017 roku odbyły się Dożynki Gminne oraz Święto Pieroga przy świetlicy wiejskiej we Wło-
darach. Gospodarzem dożynek był Burmistrz Korfantowa oraz sołectwo Włodary, starostami zaś Pani Bożena Strombek 
i Pan Arkadiusz Byra. Uroczystość dożynkowa została połączona ze Świętem Pieroga, ponieważ pierogi zostały uznane 
przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór za produkt lokalny Włodar .
Podczas dwudniowej imprezy przybyli goście mogli skorzystać z dużej ilości atrakcji m.im. można było wziąć udział w 
konkurencjach strzelania z procy i wiatrówki, obejrzeć pokazy bitw batalistycznych wojsk napoleońskich i skosztować 
potraw, jakie jedli żołnierze z tamtego okresu. Liczne zespoły z terenu gminy Korfantów urozmaicały czas prezentując 
swoje umiejętności wokalne m.in. studio piosenki przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfan-
towie prowadzone przez Pana Zbigniewa Marcinkiewicza. Występ główny należał do zespołu muzycznego „ABBA” z 
Czech. Pomimo zmieniającej się pogody, uczestnicy imprezy bawili się do późnych godzin.
Niedziela rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodarach, po jej za-
kończeniu kolorowy korowód dożynkowy wraz z orkiestrą dętą wyruszył w kierunku świetlicy wiejskiej, gdzie odbyła się 
oficjalna część uroczystości dożynkowych. Tradycyjnie starostowie dożynek wręczyli Burmistrzowi bochen chleba, który 
podzielono pomiędzy przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Alina Baran – członek Zarządu Powiatu 
Nyskiego, Elżbieta Harhura- Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, Janusz Wójcik - doradca marszałka. Tego dnia nie 
zabrakło także występów artystycznych dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej we Włodarach Fundacja „Dla Przy-
szłości” oraz zespołów „Echo Korfantowa” i Koła Gospodyń Wiejskich Włodarzanki. Organizatorzy nie zapomnieli też o 
najmłodszych. Na nich czekały m.in. dmuchany plac zabaw, malowanie twarzy, puszczane były bańki mydlane czy kolo-
rowe balony z helem. Swoją działalność artystyczną zaprezentowała grupa twórczości przy MGOKSiR w Korfantowie.
Podczas imprezy odbyły się liczne konkursy z cennymi nagrodami. Konkurs lepienia pierogów wygrała drużyna z Pu-
szyny. W czasie trwania dożynek została powołana komisja do oceny koron dożynkowych i najlepiej ubranej posesji. 
Najpiękniejsza korona należała do Sołectwa Puszyna, a za najładniej ustrojoną posesję uznano dom i otoczenie Pań-
stwa Janiny i Aleksandra Sosulskich. Niedzielny wieczór także zakończył się wspaniałą zabawą taneczną, która popro-
wadzona została przez zespół Tequila Band.
Niestety niedzielną uroczystość zakłócił przykry incydent w postaci podpalenia sterty słomy znajdującej się na polu 
obok świetlicy. Nie doceniono trudu rolnika, który w wyniku pożaru poniósł ogromne straty. Pomimo zaistniałej sytuacji 
Burmistrz Korfantowa zdecydował o kontynuacji festynu, a przybyłe jednostki OSP zabezpieczyły miejsce zdarzenia.
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Dożynki Gminne i Święto Pieroga
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Wasserball Przechód

Dni Korfantowa
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VIII Noc Świętojańska

24 czerwca 2017 r. po raz kolejny wspominaliśmy nasze 
słowiańskie tradycje w trakcie obchodów Nocy Świętojań-
skiej. Podobnie, jak w latach ubiegłych, podczas tej edycji 
wydarzenia odbył się konkurs plastyczny dla dzieci, którego 
tematem było przedstawienie legendarnego kwiatu papro-
ci. Dla najmłodszych przygotowano kącik zabaw, malowa-
nie buziek, zaplatanie warkoczyków, urządzenia dmuchane, 
strzelnicę oraz tradycyjnie wspólne wicie wianków. Nie oby-
ło się także bez szukania kwiatu paproci, który specjalnie 
dla dzieci zakwitł w tym roku nieco wcześniej bo nie o pół-
nocy, a późnym popołudniem. Znalazcy wróżymy szczęście 
w przyszłości. Po zmroku uwite wcześniej z kwiatów polnych 
i ziół wianki zostały „puszczone” przez młode panny ubrane 
w białe sukienki na wodę. Ceremonia odbyła się, jak na 
taki obrządek przystało w odpowiednim nastroju, w towa-
rzystwie tancerzy ognia, przy blasku pochodni i świec, które 
rozświetlały mrok. Gdy wianki płynęły już w szeroki świat 
rozpoczął się kolejny punkt programu. Tancerze ognia za-
prezentowali pouczający spektakl tańca i ognia, który opo-
wiadał o ogniu odkrytym niegdyś przez człowieka. Po tych 
widowiskach uczestnicy sobótkowego festynu bawili się do 
późnych godzin nocnych przy dźwiękach muzyki. 

Wasserball 2017

W dniach 29-30 lipca na rzece Ścinawie Niemodlińskiej odbył 
się XVII Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball. 
Dwadzieścia jeden drużyn 10-osobowych Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Polski, Czech i Niemiec walczyło o zwycięski pu-
char. W ponad 30 stopniowym upale strażacy oraz strażaczki 
wyposażeni w pompy i węże, prądem wody przepychali piłkę 
do bramki przeciwnika, chcąc zdobyć punkty. Z uwagi na to, 
że gra jest bardzo wyczerpująca każdy mecz trwa 2x5 minut. 
I tak na pierwszym miejscu uplasowali się gospodarze, za nimi 
kolejno zaprzyjaźniona jednostka z Pisecznej  z Czech oraz 
jednostka OSP z Pogórza.
Rozgrywkom podobnie jak w poprzednich latach przyglądały 
się rzesze wiernych fanów tej nietypowej dyscypliny. Organi-
zatorem rozgrywek była OSP Przechód, a współorganizato-
rem Gmina Korfantów.

Paulina Luboch laureatką Piosenkobrania

Paulina Luboch z naszego studia piosenki wyśpiewała II miej-
sce podczas jubileuszowej 25 edycji Ogólnopolskiego Festi-
walu „Piosenkobranie” w Opolu!!! Do przesłuchań finałowych 
zakwalifikowano tylko 60 solistek i solistów z całego kraju.  
W cyklu trzech eliminacji marcowych, kwietniowych i majowych  
z terenu Opolszczyzny wzięło udział ponad 200 uczestników.  
Z naszego studia śpiewało 7 solistek z czego do finału zakwa-
lifikowano tylko Kamilę Szpinetę w kat. gimnazjalistów oraz 
Paulinę Luboch w kat. studentów i dorosłych.  W opolskim Te-
atrze Lalki obie zaprezentowały się bardzo dobrze, a Paulina 
wręcz znakomicie.  Jury w składzie: Dorota Miśkiewicz(zna-
na wokalistka w kraju), Jarosław Wasik, dyr. Muzeum Polskiej 
Piosenki oraz red. Tomasz Bazan z Radia Opole za niezwy-
kle brawurowe, a i sugestywne wykonanie piosenki „Miasto” 
przyznali Paulinie II miejsce.- To życiowy sukces Pauliny w nie-
zwykle trudnej, stojącej na najwyższym krajowym poziomie 
rywalizacji. Zwłaszcza, że do finałów dopuszczono tylko 12 
wykonawców. Paulina wreszcie odblokowała się i uwierzyła w 
siebie - ocenił Zbigniew Marcinkiewicz, jej opiekun artystycz-
ny. Nasza solistka oprócz dyplomów i gadżetów otrzymała 
nagrodę finansową. Gratulujemy ! Podsumowaniem tegorocz-
nego festiwalu był nocny koncert Doroty Miśkiewicz.
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W czasie wakacji w Korfantowie dzieci się nie nudzą ...

Tradycyjnie zajęcia wakacyjne odbywały się w naszym Domu Kultury w lipcu. Podczas spotkań dzieci wzięły udział w różnych 
zabawach i grach, warsztatach plastycznych, zajęciach sportowych w świetlicy i na wolnym powietrzu, a także korzystając 
z słonecznej pogody spędziły miłe chwile na basenie kąpielowym w Ścinawie Małej. Ponadto odbyły się wycieczki do We-
sternowego Parku Rozrywki w Żorach,  Aquaparku w Brzegu, do Nysy oraz Zamku w Mosznej i Fabryki Robotów w Łączniku. 
Podczas wycieczki do Nysy dzieci wypłynęły w rejs statkiem po Jeziorze Nyskim, a następnie udały się na przejażdżkę 
ciuchcią po mieście. Ostatni przystanek ciuchci był przy kinie, gdzie dzieci zobaczyły bajkę Gru, Dru i Minionki, a  na zakoń-
czenie dnia pospacerowały do jednej ze swoich ulubionych  restauracji. Ostatni wyjazd odbył się do Mosznej oraz Łącznika. 
W Mosznej dzieci miały okazję zwiedzić tamtejszy pałac, poznać historię miejsca i jego dawnych właścicieli. Ponadto  w 
trakcie zwiedzania wkroczyły do szkoły magii, gdzie poznały kilka tajników czarodziejstwa. W Łączniku natomiast odwie-
dziły Fabrykę Robotów, gdzie zobaczyły prawie 3 metrowe konstrukcje przedstawiające znane postaci z filmów.  Zarówno 
zajęcia wakacyjne, jak i wyjazdy należy uznać za udane. Zabawom i towarzyszącym im uśmiechom dzieci nie było końca.  
Zajęcia wakacyjne odbywały się także w Bibliotece w Przechodzie, gdzie dzieci brały udział w licznych grach i zabawach, 
a także warsztatach plastycznych i kulinarnych.

 

Hodowca gołębi pocztowych z korfantowskiej sekcji Młodzieżowym Mistrzem Polski !

„Dobry lot” – to pozdrowienie znane wszyst-
kim hodowcom gołębi pocztowych. Szczególnie 
często jest wypowiadane w czasie uroczystości 
związkowych, a taka odbyła się ostatnio w My-
szowicach.
Korfantowska sekcja hodowców gołębi poczto-
wych 14.10.2017r. podsumowała działalność w 
2017 roku. W trakcie spotkania Prezes korfan-
towskiego koła Pan Zbigniew Hutnik i Sekretarz 
Gminy Korfantów Pan Jarosław Szewczyk wrę-
czali hodowcom wyróżnienia, dyplomy i puchary. 
Po kilkanaście wyróżnień, dyplomów i pucha-
rów otrzymali m.in. tacy hodowcy jak Adrian 
Kozubek, Andrzej Witasik, Wiesław Domański, 
Bernacki-Byczkowski. 

Puchar Burmistrza Korfantowa za lot z Legnicy z okazji Dni Korfantowa zdobyli hodowcy Więcek-Korczak z Myszowic.
Szczególne wyróżnienie otrzymał Pan Remigiusz Bernacki reprezentujący sekcję Korfantów, który w Mistrzostwach Polski – 
„Dobry Lot” 2016 w Kategorii As Lotowy, Gołębie Stare, Mistrzostwa Młodzieżowe zajął I miejsce. Mistrzowi Polski gratu-
lujemy osiągnięcia i życzymy jeszcze wielu sukcesów.
Po zakończeniu części oficjalnej hodowcy jeszcze przez wiele godzin rozmawiali o swojej pasji jaką jest hodowla gołębi 
pocztowych.
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Udany sezon lekkoatletów

Mijający powoli rok 2017, obfitował w wiele osiągnięć spor-
towych, których sprawcami byli korfantowscy lekkoatleci. 
Nasza sztandarowa zawodniczka - Barbara Niewiedział, 
zdobyła cztery medale, w tym trzy złote na Mistrzostwach 
Świata IPC w Tajlandii i Wielkiej Brytanii. Ponadto z innymi 
naszymi seniorkami - Anną Rygułą i Mariolą Cieślą wywal-
czyły 4 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w bie-
gach przełajowych. Zawody odbyły się w marcu, w Jeleniej 
Górze.
Siedem medali w Mistrzostwach Polski zdobyli juniorzy: Paweł 
Krawczuk - złoty medal w biegu przeszkodowym na 3000 m 
oraz srebrny w biegach górskich na dystansie 5000 m.

Trzy medale w Mistrzostwach Polski LZS, były dziełem Mar-
cela Chodury - srebrny w Mistrzostwach Polski, w biegach 
przełajowych, w Żerkowie, również srebrny w biegu na 1500 
m i brązowy na 3000 m, w Mistrzostwach Polski zorganizo-
wanych w Pile. Na tych samych zawodach swój czas miała 

inna nasza juniorka - Natalia Siedlecka, zdobywając dwa srebrne medale w biegu na 800 m i 1500 m.

Nie zawiedli także młodzicy, przywożąc cztery medale w Międzywojewódzkich Mistrzostwach, które odbyły się w Opolu, z 
udziałem ponad 40 klubów z województwa śląskiego i opolskiego. Złoty medal w rzucie młotem zdobył Michael Rogożyński. 
W tej samej konkurencji srebro zdobyła Daria Schneider, brązowy medal zdobył Sebastian Dyl, natomiast Weronika Wilk 
medal srebrny wywalczyła w chodzie sportowym na 3000m.

Ponadto nasi młodzicy zajęli 3 miejsce w klasyfikacji klubowej.
Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych i lekkiej atletyce  to przysłowiowy ,,worek pełen medali”. Nasi zawod-
nicy zdobyli ich ponad 40 we wszystkich kategoriach wiekowych. Multimedaliści, do których należą m.in. Michał Trybulski, 
Karolina Szelwach, Gracjan Figura, zdobyli ich po 4. Warto również dodać, że głównie dzięki lekkoatletom, korfantowskie 
gimnazjum już czwarty rok z rzędu wygrało klasyfikację wojewódzką, na najbardziej usportowioną szkołę, prowadzoną 
przez WZ LZS w Opolu.

                Gracjan Figura                                     Michał Trybulski
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Kobiece drużyny OSP Rzymkowice i OSP Włodary na podium w Powiatowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych !

23 września 2017 r. na boisku sportowym w Łambino-
wicach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Po-
żarnicze jednostek OSP z terenu powiatu nyskiego. W 
zawodach wzięły udział drużyny, które zajęły pierw-
sze miejsca w zawodach szczebla gminnego oraz 
zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych. Po-
mimo niesprzyjającej aury pogodowej w zmaganiach 
uczestniczyło łącznie 17 jednostek, 9 drużyn męskich 
oraz 8 drużyn kobiecych. Naszą gminę reprezento-
wali druhowie z OSP Korfantów oraz druhny z OSP 
Rzymkowice i OSP Włodary. Obfite opady deszczu 
spowodowały, że rywalizowano jedynie w ćwicze-

niach bojowych. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zrezygnowali z przeprowadzenia sztafety pożarniczej, co 
zostało przegłosowane przez samych zawodników podczas odprawy. Poziom zawodników był bardzo wyrównany. Naj-
mniejsze niedociągnięcia i pośpiech decydowały o wynikach końcowych drużyn, czego doświadczyć  mogła jednostka  
z Korfantowa. Do rywalizacji w kategorii kobiet włączyła się drużyna z Lubnowa, gm. Ziębice, która startowała poza kon-
kurencją i została nieoficjalnym zwycięzcą w tej kategorii. 
Wielki sukces osiągnęła Gmina Korfantów, ponieważ jednostka OSP Rzymkowice po raz kolejny pokazała klasę i odebrała 
puchar za zajęcie I miejsca, a dziewczęta z OSP Włodary stanęły na III miejscu podium.
Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Nysie. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się nastę-
pująco:

Drużyny z czołowych miejsc nagrodzone zostały pucharami oraz bonami na zakupy, a pomiędzy  wszystkie jednostki została 
podzielona nagroda finansowa w wysokości 5000,00 zł przekazana przez Marszałka Województwa. Naszym złotkom  ser-
decznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Próbna ewakuacja budynku Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

21 października 2017r. w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie odbyła się próbna ewakuacja budynku. Dzia-
łania strażaków polegały na przeprowadzeniu ewakuacji, w tym przeszukania budynku w celu sprawdzenia czy nikt nie 

został w środku, zbudowaniu linii głównej, linii gaśniczych oraz zbudowa-
niu linii zasilających. Kierującym Działaniami Ratowniczymi był Komendant 
Gminny OSP Piotr Bugaj. Jednostki doskonaliły  umiejętności poruszania 
się w strefie zadymienia, pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, 
poszukiwania osób poszkodowanych, ewakuacji ich do strefy bezpiecznej, a 
także udzielania pierwszej pomocy. Podczas ćwiczeń zwrócono szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo prowadzenia działał ratowniczych. Po zakoń-
czeniu  ewakuacji druhowie wszystkich jednostek udali się  do remizy OSP 
Korfantów, gdzie nastąpiło podsumowane ćwiczeń. Podczas spotkania głos 
zabrali Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik, przedstawiciel KP PSP w Nysie 

bryg. Krzysztof Muszyński oraz Komendant Gminny OSP.
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18.11.2017r. zabawa Andrzejkowa  w Przechodzie  organizowana przez Radę Rodziców 
ZS-P w Przechodzie
03.12.2017r. godz.11.00-17.00 Kiermasz Świąteczny - Miejski Dom Kultury w Korfantowie.
06.12.2017r. godz. 16.30 spotkanie z Mikołajem - spektakl dla dzieci połączony z wizytą 
Mikołaja. Miejski Dom Kultury w Korfantowie.
15.12.2017r. godz. 9.30 Boże Narodzenie w Poezji - konkurs recytatorski dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Miejski Dom Kultury w Korfantowie.
21.12.2017r. jasełka w ZS-P w Przechodzie
22.12.2017r. jasełka w Szkole Podstawowej w Ścinawie Małej
14.01.2018r. godz. 15.00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - zbiórka publiczna oraz 
koncert charytatywny. Miejski Dom Kultury w Korfantowie.
15-28.01.2018r. godz. 10.00-14.00 Biała Zima - zajęcia w czasie ferii zimowych dla dzieci. 
Miejski Dom Kultury w Korfantowie.
10.02.2018r. godz. 17.00 „Przystanek Hollywood” – operetka. Miejski Dom Kultury w Kor-
fantowie. Bilety: 30 zł.
Luty 2018r. Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Dyrektora M-GOK,SiR. Hala Sporto-
wa w Korfantowie.
Luty 2018r. konkurs na najpiękniejszą walentynkę. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Korfantowie.

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


