Wydanie 2/2019 (2) kwiecień – czerwiec 2019

INFORMATOR
GMINY KORFANTÓW
Krzysztof Bernacki ,,Opolską Gwiazdą Europy”!
dacji Wspomagania Wsi w Warszawie, Programu Odnowy Wsi Powiatu Nyskiego, Samorządu Województwa Opolskiego i Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
Koordynator realizowanych projektów. Współautor
opracowywanych prezentacji multimedialnych osiągnięć Odnowy Wsi i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary. Lider Odnowy Wsi we Włodarach. Moderator
strony www.wlodary.pl. Laureat otrzymane wyróżnienie dedykuje wszystkim mieszkańcom Włodar, dzięki
którym możliwa była realizacja dotychczasowych pro15 kwietnia br. w Filharmonii Opolskiej odbyła się jektów.
gala z okazji 15-lecia opolskiej wsi w Unii Europejskiej. W trakcie gali wyróżniono i nagrodzono liderów sołectw i innych aktywnych mieszkańców wsi.
Jedną z wyróżnionych osób został Pan Krzysztof Bernacki - mieszkaniec Włodar, prezes Stowarzyszenia–
współautor projektów, które zdobywały granty Fun-

W latach 2005-2018 w miejscowości realizowane były
następujące projekty:
W 2005r. projekt w Fundacji Wspomagania Wsi na
kwotę 9 131zł (wyposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia– 210 kpl).
W 2006r. projekt w Fundacji Wspomagania Wsi na
kwotę 10 000 zł (wyposażenie pomieszczenia do cateringu w świetlicy wiejskiej).
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Biorąc udział w programie Odnowy Wsi Powiatu
Nyskiego w okresie 2005 – 2018, skutecznie aplikował wspólnie z innymi mieszkańcami o środki powiatowe na poziomie ok. 24 000 zł. Wartości naszych projektów realizowanych w ramach tego programu znacznie przekroczyły kwotę 110 000 zł. Każdorazowo były one rozliczane łącznie z raportami
merytorycznymi i finansowymi. W realizacji tych
projektów współpracował zarówno z Urzędem Miejskim w Korfantowie jak i Starostwem Powiatowym
w Nysie. Projekty dotyczyły głównie zagospodarowania terenu wokół świetlicy jej doposażenia oraz
modernizacji boiska sportowego. Dzięki jego zaangażowaniu udało się miejscowości pozyskać środki
na organizację : Pożytecznych Wakacji 2008 na kwotę 3000 zł, Pożytecznych Ferii 2009 na kwotę 2000
zł. Pożytecznych Ferii 2012 na kwotę 2000 zł. Wartość zrealizowanych projektów w ramach tych programów wyniosła ponad 17 000 zł.
W 2008r. był współautorem projektu „Świetlica:
uczy, angażuje i pomaga” który uzyskał najwyższą
punktację. Ogólna wartość zrealizowanego projektu
wyniosła ok. 16 600 zł, a dofinansowanie z UMWO
wyniosło 9610 zł.
W 2009 r. ponownie miejscowość aplikowała
o środki z Samorządu Województwa Opolskiego na
realizację projektu p.n. „Nasza E-learningowa świetlica” w kwocie 15000 zł. Projekt po raz kolejny uzy-

skanajwyższą punktację. Ogólna wartość zrealizowanego projektu wyniosła ok. 26 000 zł.
W 2010r. stowarzyszenie pozyskało środki w ramach PROW 2007–2013–oś 4 Leader na projekt
„Pierogowa Dolina”. Ogólna wartość projektu wyniosła ponad 8 800 zł w tym refundacja ponad 6 100

zł. W 2016 r. pozyskał wspólnie z członkami prowadzonego stowarzyszenia środki z Urzędu Miejskiego
w Korfantowie na realizację projektu, tym razem
z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą „Na EkoEdukację, nigdy nie jest za późno”. Ogólna wartość projektu wyniosła 9 700 zł w tym dotacja 5000 zł.
W 2017r. kolejny raz pozyskał środki z Urzędu Miejskiego w Korfantowie na realizację projektu z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą „Na EkoEdukację,
nigdy nie jest za późno, II etap – ogrody marzeń”.
Ogólna wartość projektu wyniosła 12 850 zł w tym
dotacja 5000 zł.
W 2017r. miejscowość Włodary wspólnie z Urzędem Miejskim w Korfantowie realizowała projekt
pn. „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Korfantów poprzez promocję produktu lokalnego- pierogów włodarskich” W trakcie
realizacji projektu zarejestrowaliśmy, pierogi włodarskie jako „Produkt Lokalny—Nyskiego Księstwa
Jezior i Gór”.W 2017r. stowarzyszenie pozyskało
środki z Urzędu Miejskiego w Korfantowie na realizację projektu z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą „Na EkoEdukację, nigdy nie jest za późno, II
etap – ogrody marzeń”. Ogólna wartość projektu
wyniosła 12 850 zł w tym dotacja 5000 zł.
W 2017r wspólnie z Urzędem Miejskim w Korfantowie w realizacji projektu pn „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Korfantów
poprzez promocję produktu lokalnego- pierogów
włodarskich” W trakcie realizacji projektu zarejestrowaliśmy, pierogi włodarskie jako produkt lokalny
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.
Pan Krzysztof Bernacki, to osoba ciesząca się dużą
sympatią mieszkańców Włodar, niekwestionowany
lider miejscowości, inicjator wielu przedsięwzięć na
terenie miejscowości wyróżniający się ponadto
ogromną skromnością, otrzymane wyróżnienie dedykuje każdemu mieszkańcowi Włodar.
W uroczystej gali udział wziął Burmistrz Korfantowa
Pan Janusz Wójcik, który pogratulował wyróżnionemu, jedynemu mieszkańcowi z terenu Gminy Korfantów tak zaszczytnego tytułu.
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Gmina Korfantów po raz kolejny uzyskała dofinasowanie w ramach rządowego programu Maluch +, tym
razem wartość dofinansowania wynosi 198 tys. zł .
Uzyskane dofinasowanie zostanie wydatkowane zgodnie z projektem tzn. na utworzenie dodatkowych 9
miejsc opieki w Żłobku w Korfantowie.

Wniosek o środki finansowe pozytywnie rozpatrzony
Gmina Korfantów otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskując kwotę
5 984 zł dla bibliotek szkolnych w Ścinawie Małej i Przechodzie. Środki finansowe wydatkowane zostaną na rozwijanie zainteresowań uczniów, a także promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup
nowości wydawniczych.

Dotacje na wymianę pieców
Gmina Korfantów planuje w 2019 roku uruchomić program dotacji udzielanych na wymianę starych
nieefektywnych pieców na nowe, spełniające normy emisyjne. Planuje się w roku 2019 przeznaczyć na
ten cel 60 000,00 zł, co pozwoli na wymianę 20 pieców.
Dofinansowaniu podlegać będą:
• zakup i montaż nowego źródła ogrzewania tj. kotła gazowego, kotła elektrycznego, pieca akumulacyjnego, kotła olejowego, kotła olejowo-gazowego, kotła na paliwo stałe spełniającego wymagania
normy emisyjnej PN-EN 303-5:2012,
• zakup materiałów oraz wykonanie robót budowlanych związanych bezpośrednio z realizacją zadania objętego dotacją,
• koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej.
Dofinansowaniu nie podlega:
• zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów
i innych),
• koszty wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• koszt wykonania dokumentacji wymaganej do realizacji zadania tj. projektu budowlanego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.
Nabór wniosków odbywać się będzie dopiero po wejściu w życie uchwały w tym zakresie i będzie wyglądał następująco:
W 2019 roku nabór trwał będzie do 28 czerwca (w przypadku większej ilości wniosków tj. więcej niż
20 odbędzie się losowanie), w kolejnych latach nabór wniosków będzie trwał do 31 października danego roku budżetowego, a wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Maksymalna kwota
dofinansowania wyniesie do 3 tys. zł , jednak nie więcej niż do 50% wartości inwestycji. Zapraszamy
do aplikowania.
Informator Gminy Korfantów www.korfantow.pl facebook.com/korfantow

3

W 2019 roku Gmina Korfantów będzie realizować następujące inwestycje:
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
Zadanie zakłada budowę oczyszczalni ścieków, która
polegać będzie na wybudowaniu dwóch nowych reaktorów biologicznych o nominalnej wydajności 260
m3/dobę każdy, nowej pompowni ścieków surowych, nowej stacji przyjmowania ścieków dowożonych wraz z dwoma nowymi zbiornikami uśredniającymi, nowego budynku mechanicznego podczyszczania ścieków surowych, dwóch nowych zbiorników na osad nadmierny oraz nowego budynku technicznego, w którym zlokalizowana będzie linia do
odwadniania osadów i pozostała infrastruktura
oczyszczalni.
Przewiduje się nowy zjazd, a także budowę nowego
kolektora DN 300 odprowadzającego ścieki z nowych reaktorów biologicznych, który zostanie włączony do istniejącego kolektora DN 300. Zmianie
ulegnie przebieg istniejącego ogrodzenia oraz wykonane zostanie nowe ogrodzenie.
Zadanie objęte jest pomocą ze środków Unii Euro-

Jarosław Szewczyk przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pani Joanny Szkudlarskiej zawarli umowę
z Zakładem Techniczno Budowlnym "POLBAU" Sp.
z o.o. ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole, reprezentowanym przez członka zarządu Pana Jana Mistur
oraz członka zarządu Pana Norberta Bursy, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie”.
W w/w terminie protokolarnie przekazano również
Wykonawcy robót część terenu i placu budowy.
Nadzór inwestorski nad inwestycją będzie realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM”
Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole.
Planowany termin zakończenia: 28 listopada 2019 r.
Wartość umowna brutto: 7 662 849,56 zł.

pejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 2020
w ramach osi priorytetowej - Ochrona środowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania
5.4 -Gospodarka wodno - ściekowa.
Całkowita wartość projektu wynosi: 8 025 832,90 zł.
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi:
6 419 067,40 zł.
Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 57,01 % wydatków kwalifikowalnych tj. 3 659.316,85 zł.
W dniu 8 marca 2019 roku w Urzędzie Miejskim
w Korfantowie zastępca Burmistrza Korfantowa Pan
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2. Termomodernizacja w realizacji
W ramach Subregionu Południowego Gmina Korfantów wraz z 14 partnerami w 2017 pozyskała dofinansowanie na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadaniach w 2018 roku
zakończono termomodernizację Zespołu– Szklono Przedszkolnego w Korfantowie. Obecnie trwają prace
termomodernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie ul. Reymonta 4.
Zadanie obejmuje m. in.
• wymianę drzwi wejściowych frontowych oraz bocznych,
• wymianę okien piwnicznych,
•
docieplenie poddasza płytami z wełny mineralnej,
• wymianę rynien i rur spustowych,
• docieplenie ścian styropianem oraz wykonaniem
wyprawy elewacyjnej,
• odtworzenie profili dekoracyjnych.

Planowany koszt wykonania robót - 361.636,35 zł.
Planowany termin wykonania – do 15.05.2019 r.
Koszt nadzoru inwestorskiego – 7.380,00 zł.

3. Nowe sieci w Korfantowie
Do końca października br. Gmina Korfantów planuje
wybudować sieć wodociągowo-kanalizacyjna przy
ulicy Kwiatowej i Działkowej w Korfantowie. Zadnie
to ma na celu umożliwienie mieszkańcom w/w ulic
podłączenie swoich nieruchomości do sieci.
Zadanie obejmuje budowę:
• sieci wodociągowej Ø 110 PVC na działkach nr
597 (ul. Kwiatowa - droga wewnętrzna), nr 637
(ul. Działkowa - droga wewnętrzna) i nr 331/2
przejście pod drogą metodą przecisku (ul. Prudnicka - droga powiatowa Nr 1526 O relacji Korfantów – Biała) z włączeniem do istniejącej sieci
wodociągowej na działce nr 895 (ul. Zygmunta
Rumla - droga wewnętrzna gminna), budowę 3
hydrantów w tym 1 naziemny i 2 podziemne.
• sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompow-

nią ścieków, sieć kanalizacji grawitacyjnej na
działkach nr 637 (ul. Działkowa - droga wewnętrzna gminna), nr 597 (ul. Kwiatowa – droga
wewnętrzna gminna), sieć kanalizacji tłocznej o
długości około 18 mb.
• studnię kanalizacyjną
Na w/w zadanie udzielona została pomoc
finansowa w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nysie w kwocie 250.000,00 zł.
Roboty budowlane zostaną wykonane przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Przewidywany termin zakończenia: 30 październik
2019 rok.
Planowana wartość zadania wynosi ok. 300.000,00
zł.
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4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w tym: opracowanie mapy do
celów projektowych, opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 220 mb wraz z budową studni kanalizacyjnych zbiorczych wynikających z opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji oraz budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 2 szt. do granicy
działki pasa drogowego w kierunku działki nr 180 i działki nr 162/2, obsługę geodezyjną wraz z wytyczeniem w terenie oraz pomiarem geodezyjnym powykonawczym.
W/w zadanie zostanie wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Przewidywany termin zakończenia: 30 listopad 2019 rok.
Planowana wartość zadania wynosi ok. 90.000,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka wraz
odwodnieniem
W 2019 rozpoczną się roboty budowlane związane
z przebudową drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Przechód, na które gmina Korfantów uzyskała
dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016
– 2019” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj.
263 tyś. zł.
Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej
o długości 449 mb wraz z wykonaniem sieci kanalizacji
deszczowej.
Szacowany koszt zadania 524.781,66 zł

6. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikami ul. Marii Dąbrowskiej w Korfantowie
W 2019r rozpocznie się realizacja II etapu - końcowego przebudowy nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z chodnikiem lewostronnym na odcinku
o długości ok. 182mb. Zadanie będzie realizowane
przy współudziale finansowym powiatu nyskiego
w wysokości 100 tyś.
W/w zadanie zostanie wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie Szacunkowy koszt zadania 220 000 zł. Termin
realizacji do 30 września 2019r.
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7. Budowa oświetlenia ulicznego na ul.
Rzemieślniczej w Korfantowie

8. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń
I piętra w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Korfantowie na cześć przedszkolną.

Etap II obejmował będzie budowę linii kablowej
oświetlenia ulicznego o długości ok 35 m, montaż
słupa oświetleniowego wraz z oprawą LED 50 W.
Planowany koszt wykonania robót – 11.000,00 zł
Planowany termin wykonania – do 31.05.2019 r

W ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego wykonane zostaną prace związane z wydzieleniem stref pożarowych klatki schodowej oraz
części pomieszczeń planowanych do zagospodarowania na przedszkole. Ponadto dokonany
zostanie montaż urządzeń towarzyszących
ochronie p.poż. (tj. system ochrony p.poż.,
oświetlenie ewakuacyjne, wyłączni p.poż itp.)
wynikających z opracowanej ekspertyzy technicznej.
Planowany okres realizacji prac: okres wakacyjny lipiec – sierpień 2019 r.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Piechocic
Burmistrz Korfantowa zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice. Plan wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko jest dostępny, w dniach od 28 marca 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, pok. nr 6 (I piętro), w godzinach pracy urzędu, tj.
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek od 8.00 do 13.00.
W wyżej wymienionym terminie projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie także udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
29 kwietnia 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00.
Zgodnie z art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu objętego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Korfantowa, na adres Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2019 r. Jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
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- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), informuję o możliwości składania uwag
i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja
2019 r.
Uwagi i wnioski należy składać:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów,
2. ustnie do protokołu w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Korfantowie, w godzinach pracy urzędu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres korfantow@korfantow.pl bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz uwag i wniosków w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Korfantowa.

Otwarcie drogi gminnej ul. Szkolna i ul. Kilińskiego z udziałem Wojewody Opolskiego
W dniu 14 marca 2019 r. odbyło się uroczyste
otwarcie drogi ul. Szkolnej i Kilińskiego w Korfantowie. Zadanie zrealizowano w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016 – 2019” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 296.567,15zł. W uroczystości uczestniczył
Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak z Dyrektorem
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Panią Małgorzatą Kałuża – Swoboda, radnymi Rady Miejskiej

drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej
o długości 252mb na pow. 1514 m², nawierzchni
chodnika z kostki betonowej o pow. 525,8m², nawierzchnię
wjazdów
o
nawierzchni
z kostki betonowej o pow. 28,2m², miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej na pow.
218m², odcinek sieci kanalizacji deszczowej służącej
odwodnieniu
drogi
Ø200
o długości 43mb i Ø 250 o długości 32mb, linię kablową oświetlenia ulicznego o dł. 333mb wraz z słupami oświetleniowymi (ul. Kilińskiego—6szt., ul.
Szkolna – 3szt.)
w Korfantowie oraz zaproszeni goście. W ramach Wartość zadania wyniosła 813.827,80 zł.
inwestycji wykonano przebudowę nawierzchnię
Informator Gminy Korfantów www.korfantow.pl facebook.com/korfantow
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Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej w Korfantowie
Dnia 04 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju
wzięło udział 26 uczniów w trzech grupach wiekowych. Zmagania uczestników podzielone były na część
pisemną i cześć ustną. Konkurs poprowadził bryg. mgr inż. Krzysztof Muszyński z Komendy Powiatowej PSP
w Nysie.
Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
I grupa wiekowa:
I – Julia Kozik- ZSP Przełęk
II – Piotr Jasiński-ZSP Goświnowice
III – Kinga Banach ZSP Goszowice
II grupa wiekowa:
I – Igor Kaczanowski ZS w Skoroszycach
II – Michał Derka – SP nr 5 Nysa
III – Remigiusz Michna – SP nr 5 Nysa
III grupa wiekowa:
I – Nikola Kowalska - ZSiPA Nysa
II – Kinga Pryga - ZSiPA Nysa
III – Bartosz Olbryt - ZSiPO Nysa
Nagrody zwycięzcom wręczyli: Komendant Powiatowy PSP w Nysie - bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski,
Prezes Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Nysie - Dh Władysław Krysowaty oraz Z-ca Burmistrza Korfantowa – Jarosław Szewczyk.
Dh Stanisław Czepiel - Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP w Nysie złożył serdeczne podziękowania za
organizację, zaangażowanie i udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz za szerzenie wśród dzieci i młodzieży tematyki przeciwpożarowej.
Jak co roku uczestnicy turnieju zostali serdecznie ugoszczeni przez Dyrekcję SP nr 2 w Korfantowie
i Burmistrza Korfantowa, którzy zapewnili pyszny poczęstunek, a także aranżację muzyczną przygotowaną
przez samych uczniów szkoły.
Nagrody ufundowane zostały przez Oddział Powiatowy ZOSP w Nysie, Komendę Powiatową PSP
w Nysie oraz Burmistrza Korfantowa. Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu.

Spotkanie w Niesiebędowicach
9 marca 2019 roku na świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach
z inicjatywy Sołtys Pani Wandy Sokołowskiej przy współpracy
mieszkańców miejscowości zorganizowany został Dzień Kobiet
i Mężczyzn. Spotkanie przebiegało w sympatycznej i ciepłej
atmosferze, a jego uczestnicy zostali obdarowani praktycznymi
podarunkami.
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Opolskie na żywo z Korfantowa!

6 kwietnia br. ekipa TVP3 Opole realizowała w Korfantowie godzinny program ,,Opolskie na żywo”.
Założeniem programu jest ukazanie mieszkańcom
Województwa Opolskiego najurokliwszych jego zakątków, tym bardziej zaszczyceni byliśmy odwiedzinami telewizji o charakterze regionalnym w naszej
gminie.
Redaktorzy programu Pani Anna Święcicka oraz Pan
Jakub Biel zaskoczeni byli już samą rozległością gminy oraz różnorodności tematów, które zaproponowaliśmy do nagrania i choć program ma swoje ramy, dołożyliśmy wszelkiej staranności, aby 12 osobowa ekipa telewizyjna oraz widzowie poznali naszą
gminę z jak najlepszej strony.
Program na żywo realizowany był pomiędzy budynkiem gimnazjum, a halą sportową w Korfantowie, to
właśnie tam ulokowani zostali prelegenci. Zgodnie
z ramami programu zaprezentowane zostały też
produkty kulinarne, które wdzięcznie prezentowały
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Puszynie i Włodarach.
Realizatorzy programu przeprowadzili rozmowy
także w plenerze z:
• Panią Marleną Sochą - właścicielką Stajni
Magnum w Kuropasie;
• Panem Grzegorzem Babińskim – hodowcą strusi
afrykańskich w Rączce oraz
• Panią Danutą Korzeniowską - Sołtysem Przydroża Wielkiego, która zaprosiła widzów programu
do odwiedzenia sanktuarium na Szwedzkiej Gór-

ce w Przydrożu Małym.
Na planie (w Korfantowie) redaktorzy wydania
przeprowadzili rozmowy z:
• Panem Dawidem Zapałą - konstruktorem supersamochodu Modern Perun;
• Panem Grzegorzem Skibą- z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.;
• Panią Grażyną Talarek-Jagiełło- malarką i artystką zrzeszoną w Gminnej Grupie Artystycznej
w Korfantowie;
• Panem Krystianem Sołotwińskim- hobbystą
zajmującym się renowacją zabytkowych samochodów;
• Panem Adamem Szkudlarskim—pszczelarzem
z Puszyny.
Na zakończenie programu zaśpiewała grupa dzieci
i młodzieży ze Studia Piosenki w Korfantowie prowadzonych przez Pana Zbigniewa Marciniewicza.
W programie nie zabrakło wzmianki historycznej
o gminie i krótkiego sondażu przeprowadzonegowśród mieszkańców.
TVP3 Opole już w sobotę zapowiedziała, że do Korfantowa powróci i zaproponuje widzom transmisję
mszy świętej z kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie. Trzymamy za słowo i zapraszamy ponownie.
Cały program dostępny jest pod adresem: http://
opole.tvp.pl/36341805/opolskie-na-zywo
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Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Korfantowie
W dniach 16-17 marca 2019 r. w korfantowskiej Hali Sportowej odbył się XIV Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego, którego głównym organizatorem był Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
Rekreacji w Korfantowie. Podczas uroczystego otwarcia turnieju w towarzystwie salwy armatniej Bractwa
Kurkowego z Nysy, wszystkich zawodników przywitał Pan Janusz Wójcik Burmistrz Korfantowa, Pan Zbigniew Kubalańca Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz Pani Maria Kała Prezes Opolskiego Związku Tenisa Stołowego. Po powitaniu zebrane drużyny i goście wysłuchali piosenek w wykonaniu młodych
solistów Studia Piosenki działającego przy M-GOKSiR w Korfantowie. Pierwszego dnia (w sobotę 16 marca
2019 r.) odbyły się rozgrywki drużynowe, w których uczestniczyło aż 18 grup składających się z 4 zawodników. Były to drużyny z Niemiec, Francji, Ukrainy, Czech oraz Polski. W dniu 17 marca 2019 r.odbyły się
zawody indywidualne, w których udział wzięło prawie 80 zawodników - również przedstawicieli wspomnianych wyżej narodowości. Tym razem rozgrywki odbyły się w trzech kategoriach: Kobiety, Weterani i
Open. W rozgrywkach uczestniczyło 177 zawodników i zawodniczek pod nadzorem 15 licencjonowanych
sędziów. Zarówno gry zespołowe, jak i indywidualne odbyły się na bardzo wysokim poziomie, a całemu
turniejowi współtowarzyszyły niezapomniane, sportowe emocje. Na zakończenie każdego dnia zwycięzcy
otrzymali nagrody, które wręczyli: Janusz Wójcik Burmistrz Korfantowa, Andrzej Kruczkiewicz Starosta
Powiatu Nyskiego, Danuta Korzeniowska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Nysie, Maria Kała Prezes
Opolskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Stanisław Szkolny Dyrektor M-GOKSiR w Korfantowie w towarzystwie przedstawicieli Bractwa Kurkowego z Nysy. Współorganizatorami tegorocznego turnieju byli: Starostwo Powiatowe w Nysie, Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Gmina Korfantów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i doskonałą zabawę w sportowym duchu i jednocześnie zapraszamy na kolejny turniej w przyszłym roku.
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Zebrania sołeckie sprawozdawczo-wyborcze
Trwają jeszcze zebrania sprawozdawczo- wyborcze w sołectwach naszej gminy. Ostatnie z nich odbędzie się
w Rynarcicach w dniu 6 maja br. o godz. 18.00.W zebraniach uczestniczy Burmistrz Korfantowa lub jego Zastępca oraz opiekun miejscowości. W trakcie zebrań przedstawiane są sprawozdania z działalności sołtysów
i rad sołeckich za poprzednią kadencję oraz wybierane władze sołeckie na lata 2019-2024.
W poniższej tabeli wybrane władze sołeckie:
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sołectwo Gryżów - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA
Stanisław Misa - Sołtys
Krzysztof Bednarczyk
Sylwiusz Gliński
Jarosław Janusz
Grzegorz Kąkol
Rada Sołecka
Feliks Kąkol
Tomasz Niemiec
Jan Oleś
Ewa Piotrowska
Anna Tkaczyk
Sołectwo Jegielnica - kadencja 2019-2024

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Roman Knapek - Sołtys

2.

Zofia Górna

3.

Beata Knapek

4.

Renata Kolonko

5.

Krzysztof Kupczak

FUNKCJA

Rada Sołecka

Sołectwo Kuropas - kadencja 2019-2024
LP.
1.
2.

IMIĘ I NAZWISKO
Damian Zawadzki - Sołtys
Mariusz Bergiel

3.

Monika Bergiel

4.

Dorota Kudryńska

5.

Krzysztof Socha

6.
LP.
1.
2.
3.
4.
5.

FUNKCJA

Rada Sołecka

Krzysztof Tkaczyk
Sołectwo Pleśnica - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
Bogdan Bieda - Sołtys
Ewa Firsowicz
Elżbieta Leśna
Małgorzata Rzepska
Helena Tutak
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LP.
1.

Sołectwo Kuźnica Ligocka - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA
Stanisław Śmiałek - Sołtys

2.

Daniel Dzwonkowski

3.

Alicja Hubiak

4.

Zuzanna Krawczyk

5.

Rajnard Piechowiak

6.

Aneta Pufka

7.

Bolesław Sapiecha

8.

Stanisław Siwek

9.

Franciszek Szelwach

10.
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LP.

Rada Sołecka

Renata Vogt
Sołectwo Myszowice - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA
Lesław Dyląg - Sołtys
Kamil Bednarski
Elżbieta Berger
Marcin Dyk
Rada Sołecka
Marzena Feder
Krystyna Sopel
Agata Szczepańska
Rafał Szczepański
Sołectwo Przechód - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA
Grażyna Hoffmann - Sołtys
Daniel Hoffmann
Joachim Hoffmann
Tomasz Hoffmann
Krystian Kandzia
Rada Sołecka
Dariusz Kowalski
Małgorzata Olszewska
Kamil Ostrowski
Sandra Przyklenk
Sołectwo Rączka - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA

1.

Zbigniew Herman - Sołtys

2.

Halina Cajt

3.

Emilia Herman

4.

Antoni Macan

5.

Roman Paszkowski

6.

Joanna Wojtaszek

7.
8.

Danuta Zastawna
Kamila Zastawna
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LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
LP.

Sołectwo Przydroże Wielkie - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA
Danuta Korzeniowska - Sołtys
Dariusz Bęben
Henryk Iżykowski
Teresa Kobylańska
Rada Sołecka
Magdalena Oleksów
Genowefa Sawicka
Elżbieta Szlęzak
Sołectwo Puszyna - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA
Danuta Kmiecik - Sołtys
Łukasz Chrobok
Natalia Frydrych
Janusz Gryzło
Mateusz Piekuś
Rada Sołecka
Wojciech Pławecki
Dorota Sulikowska
Sebastian Świtała
Leszek Walczak
Mieczysław Zagwocki
Sołectwo Ścinawa Mała - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA

1.

Jerzy Gęsiewicz - Sołtys

2.

Piotr Bandurowski

3.

Halina Gąsior

4.

Jarosław Kasprzyk

5.

Waldemar Majewski

6.

Janusz Martyna

7.

Patrycja Pietrzek

8.

Rada Sołecka

Jarosław Stolarczyk
Sołectwo Węża - kadencja 2019-2024

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Jolanta Misa - Sołtys

2.

Bogusława Bednarczyk

3.

Anna Frankowicz

4.

Halina Frankowicz

5.

Agnieszka Kulpa

6.

Anna Małysiak

7.

Wanda Niewiedział

8.

Anna Olsza

9.

Zdzisław Zawada
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LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LP.

Sołectwo Włodary - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA
Dorota Sosulska - Sołtys
Piotr Job
Krzysztof Kazimierski
Violetta Kmiecik
Anna Kreft
Rada Sołecka
Mateusz Kubiesa
Nikola Łankowska
Zdzisław Orzeł
Andrzej Pawlicki
Ewa Sosulska
Sołectwo Włostowa - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA

1.

Barbara Jędrzejów - Sołtys

2.

Bogumiła Kubica

3.
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rada Sołecka

Anna Mamak
Sołectwo Rzymkowice - kadencja 2019-2024
IMIĘ I NAZWISKO
Dorota Spyra - Sołtys
Elżbieta Bergiel
Damian Deszczka
Alfred Fraj
Teresa Kyczka
Krystyna Suchy

FUNKCJA

Rada Sołecka

Delegacja z Boulleret odwiedzi w maju Gminę Korfantów
Delegacja 20 dzieci oraz 5 opiekunów z zaprzyjaźnionego miasta
Boulleret we Francji odwiedzi w dniach 6-11.05.2019 r. Gminę
Korfantów.
Program wizyty oparty został głównie o nawiązaną już kilka lat
temu współpracę pomiędzy placówkami oświaty: tj. Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej oraz szkołą
w Sainte Gemme we Francji.
W trakcie pobytu nie zabraknie wspólnych zajęć edukacyjnych,
kulinarnych i sportowych. Dzieci z Francji zwiedzą Nysę, odwiedzą Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, ponadto
uczestniczyć będą we wspólnym pieczeniu chleba w Wilamowicach Nyskich. Wezmą udział w zajęciach na strzelnicy sportowej w Ścinawie Małej oraz mile. Miejmy nadzieję spędzą czas na grillu w leśniczówce. Poznają także naszą historię, kulturę i zwyczaje.
Wezmą również udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły (w Ścinawie Małej). Wyrażamy nadzieję,
że przygotowany program wizyty pozwoli uczniom ze szkoły w Sainte Gemme lepiej poznać nasz
kraj, gminę oraz kolegów z którymi dotychczas korespondowali.
Nadmienić należy, że grupa 5 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej wraz
z Dyrektor Panią Joanną Beśką oraz Panią Justyną Seman w 2016 roku odwiedziła kolegów
w szkole w Sainte Gemme.
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III Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki

W dniu 3 lipca 2019 roku zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Korfantów do Korfantowa na III Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki, który odbędzie się w kościele Trójcy Świętej w Korfantowie o godzinie 17.00.
W trakcie festiwalu wystąpi łącznie 120 wokalistów z USA, Kanady, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Białorusi, Austrii, Litwy, Ukrainy, Włoch, Australii i Rosji. Patroni medialni to TVP 3 Opole i Radio Opole.

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

BURMISTRZ KORFANTOWA

BURMISTRZ KORFANTOWA

ma zaszczyt zaprosić wszystkich

ma zaszczyt zaprosić wszystkich

zainteresowanych na

zainteresowanych na

GMINNE ZAWODY

GMINNE MŁODZIEŻOWE ZAWODY

SPORTOWO-POŻARNICZE

SPORTOWO POŻARNICZE - CTiF

SENIORÓW

które odbędą się

które odbędą się

19 czerwca 2019 r. o godz. 9.00

18 maja 2019 r. o godz. 10.00

przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.

na boisku sportowym w Ścinawie Małej.

Czesława Niemena w Korfantowie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Informator Gminy Korfantów—Bezpłatny informator kulturalno-informacyjny
Wydawca: Gmina Korfantów Rynek 4 48-317 Korfantów www.korfantow.pl korfantow@korfantow.pl
Druk: drukarnia findunited.com drukprudnik.pl
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