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Pamięć o pomordowanych 
i złoty jubileusz kapłaństwa
Uroczystości w Ścinawie Małej
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
 w Gminie Korfantów

26 maja 2019 roku mieszkańcy Gminy 
Korfantów wzięli udział w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego.

Frekwencja wyniosła 31,31%. 

Poniżej przedstawiamy końcowe wyni-
ki głosowania na poszczególne komitety 
(dane ze strony www.pkw.gov.pl):

1. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 439 głosów – 61,76%

2. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI 581 głosów – 24,94%

3. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 161 głosów – 6,91%

4. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY 68 głosów – 2,92%

5. KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 53 głosów – 2,27%

6. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 28 głosów – 1,20%

„Opolska Gwiazda Europy” 
dla Sylweriusza Preussnera z Włostowej
Podczas gali z okazji 15-lecia opolskiej wsi w Unii Europejskiej, która odbyła się 15 kwietnia br. w Filharmonii Opolskiej, 
mieszkaniec Włostowej Pan Sylweriusz Preussner otrzymał statuetkę „Opolskiej Gwiazdy Europy” za wykorzystanie 
środków europejskich, które przyczyniły się do rozwoju gospodarstwa rolnego i opolskiego rolnictwa. Laureat prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni 300 ha (w tym 40 ha dzierżawionych), specjalizujące się w uprawie zbóż, buraków 
cukrowych, grochu siewnego oraz hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Gratulujemy wyróżnienia i nagrody.

2 czerwca br. w Ścinawie Małej 
miała miejsce podwójna uroczystość: 
50-lecie kapłaństwa  ks. inf. Józefa Patera 
oraz poświęcenie na cmentarzu tablicy 
upamiętniającej Polaków  z Rumna, 
którzy zostali pomordowani w nocy 
z 2 na 3 czerwca 1944 roku przez UPA 
(nacjonalistyczną Ukraińską 
Powstańczą Armię).



Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą sprawowaną przez ks. infułata Józefa Patera i koncelebrowaną przez związanych 
z parafią kapłanów. Nie zabrakło skierowanych do jubilata życzeń, miłych słów, wspomnień, a także prezentów. Po Mszy 
św. udano się na cmentarz, aby dokonać uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej tragedię w Rum-
nie. Była to dla wszystkich obecnych bardzo poruszająca i podniosła chwila, szczególnie dla księdza jubilata, który urodził 
się w Rumnie, jak również dla rodzin mieszkających w Ścinawie Małej mających tam swoje korzenie. Tablica będzie swo-
istą pamiątką dla obecnego i przyszłego pokolenia oraz hołdem skierowanym do naszych rodaków zamordowanych na 
Kresach Wschodnich.

Ks. inf. Józef Pater posiada bardzo bogaty życiorys. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1969 roku, studiował filozofię i teologię 
w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1973 roku uzyskał licencjat na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, 
a po trzech latach doktorat z teologii. Od 1978 roku pełni obowiązki sędziego prosynodalnego. Na uwagę zasługuje 
również fakt, iż 1 czerwca 1984 roku został wicedyrektorem Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego oraz Biblioteki 
Kapitulnej we Wrocławiu. W 1989 roku wybrano go na członka Komisji Episkopatu Polski do spraw Sztuki Sakralnej,
a w 1990 roku otrzymał godność kapelana papieskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1998 roku, 
natomiast rok później otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na PWT, gdzie w latach 2001–2004 pełnił obo-
wiązki prorektora, a w latach 2004–2007 rektora. 
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 dla OSP Korfantów. Strażacy czekają na nowe auto
Miło jest nam poinformować, że 22 maja 2019 roku jednostka OSP Korfantów wraz z 13 innymi jednostkami OSP
z województwa opolskiego otrzymała promesę na zakup nowego samochodu pożarniczego o wartości ponad 760 000 zł.
Uroczyste wręczenie promesy miało miejsce w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Promesę z rąk 
Pani Violetty Porowskiej – Wicewojewody Opolskiego – oraz Pana st. bryg. Krzysztofa Kędryka – Opolskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odebrali: Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik, Pan Zdzisław 
Martyna (Prezes OSP Korfantów) oraz Pan Piotr Bugaj (Komendant Gminny OSP).

Zakup nowego samochodu pożarniczego dla naszej jednostki z pewnością wspomoże działania strażaków ochotników 
i będzie miał przełożenie na zwiększoną gotowość bojową oraz wydajność podczas przeprowadzania akcji ratowniczo-
-gaśniczych na terenie naszej Gminy (samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do korfantowskiej jednostki do końca grudnia br.). 

dla OSP Korfantów. Strażacy czekają na nowe auto

Promesa na zakup 
samochodu pożarniczego 

Przebudowa drogi gminnej wraz 
z odwodnieniem w miejscowości Przechód

7 czerwca br. została zawarta 
umowa z firmą PLUSPOL – 
BUDOWA na realizację wyżej 
wymienionego zadania. Obej-
mować ona będzie przebudo-
wę odcinka drogi gminnej Nr 
106604 O, o łącznej długości 

ok. 449,9 mb. Zakres prac zgodnie z umową uwzględnia wykonanie robót 
drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Wartość realizacji zadania ustala się na kwotę 459 285,58 zł brutto. Zada-
nie uzyskało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla 
Województwa Opolskiego w wysokości 262 390,83 zł. Planowany termin za-
kończenia realizacji inwestycji został ustalony do listopada 2019 roku.

Trwają prace 
remontowe 
na drogach 

Obecnie przeprowadzane są remonty 
jezdni dróg gminnych o nawierzchni 
bitumicznej w następujących miej-
scowościach: Korfantów, Przechód, 
Kuźnica Ligocka, Piechocice, Ścinawa 
Mała, Ścinawa Nyska, Rynarcice, Gry-
żów, Puszyna, Niesiebędowice. 

Prace remontowe wykonywane są 
przez firmę PLUSPOL – BUDOWA 
zgodnie z umową zawartą 6 maja br. 
Wartość umowna wykonania prac zo-
stała ustalona na kwotę 60 885 zł.
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Przebudowa nawierzchni drogi 
ul. Marii Dąbrowskiej w Korfantowie

Rynek w Korfantowie – pierwsze kroki w kierunku przebudowy
Rynek w Korfantowie doczeka się przebudowy. 6 maja br. zawarto umowę z Biurem Projektów Budowlanych PLANBUD 
o wartości 56 000 zł na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej przebudowy rynku. Zgodnie 
z założeniami przebudowie ma ulec cały plac rynkowy, który decelowo ma funkcjonować jako droga częściowo wyłą-
czona z ruchu. Teren ma zostać oświetlony, wydzielone zostaną miejsca parkingowe. Nawierzchnia wykonana będzie 
z kostki granitowej i nawiązana do istniejącego chodnika. Poprzez likwidację barier architektonicznych rynek będzie przyjazny 
dla osób niepełnosprawnych. Nie zabraknie przestrzeni rekreacyjnej, tj. elementów zieleni, małej architektury (ławek, latarni 
oświetleniowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci, fontanny, zdroju ulicznego, masztów flagowych przed Urzędem itp.).

Rządowy program „Aktywna tablica” w Gminie Korfantów
 Gmina Korfantów pozyskała kwotę 14 tys. zł
w ramach „Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnej”.

Programem została objęta Szkoła Podstawo-
wa im. Wojska Polskiego w Korfantowie, wcho-
dząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go. W ramach wyżej wymienionego projektu 

zostaną zakupione interaktywne tablice z projektorem oraz głośniki. Ogólna wartość projektu to 17 500 zł (z czego 
3 500 zł to wkład własny).

Rozpoczęto realizację II etapu zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni drogi ul. Marii Dąbrow-
skiej w Korfantowie na odcinku o długości ok. 128 mb. Zakres prac obejmować będzie: roboty rozbiórkowe istniejącej 
nawierzchni drogi i chodnika (lewostronnego), wykonanie korytowania wraz z podbudową, wykonanie nawierzchni drogi 
i chodnika z kostki betonowej, wykonanie wjazdów na posesje z kostki betonowej koloru czerwonego, ułożenie krawęż-
ników najazdowych oraz wymianę przykanalików burzowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Koszt realizacji 
zadania szacuje się na 224 000 zł.
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3 czerwca br. miało miejsce uroczyste zawar-
cie umów z organizacjami pozarządowymi na 
realizację zadań w zakresie inicjatyw lokalnych 
w ramach Programu Współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r. 
Dofinansowane zostaną działania oraz przed-
sięwzięcia w różnorodnych dziedzinach na 
rzecz społeczności lokalnych, tj. kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczno-
ści lokalnych. Dofinansowanie otrzymało 11 
organizacji. Szczegóły w poniższej tabeli:

Lp. Organizacja Nazwa zadania Przyznana kwota

1. Fundacja „Przyszłość i Rozwój” 
na rzecz Gminy Korfantów 

„VI Międzynarodowy Plener Malarski 
ArtFriedlandianum – Korfantów 2019” 3 000 zł

2. Stowarzyszenie Zwykłe „Pamięć
o Kresach” w Korfantowie 

Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego, tradycji i ochrony dziedzictwa narodowego – 

„Kultywowanie pamięci o Kresach – Spotkanie Kresowiaków”
1 800 zł

3. Sołectwo Przydroże Małe „Ławki zakupimy, grilla rozpalimy, lokalną społeczność 
do działania zachęcimy – cz. II” 2 000 zł

4. Koło Łowieckie „Bażant”
Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa 

kulturowego, tradycji i ochrony przyrody. Odbudowa populacji 
zwierzyny drobnej – introdukcja kuropatwy”

5 000 zł

5. 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim
Koło Rzymkowice

„Tradycje pielęgnujemy, festyn organizujemy” 3 000 zł

6. Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych Sekcja Korfantów 

„Aktywizacja mieszkańców Gminy poprzez organizację 
festynu i imprez okolicznościowych związanych tematycznie 

z upowszechnianiem wiedzy ekologicznej”
800 zł

7. Rodzinne Ogrody Działkowe w Korfantowie Tradycje polskiej wsi – „Dożynki” 1 500 zł

8. Sołectwo Kuźnica Ligocka Tradycje polskiej wsi – „Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom” 1 000 zł

9. Sołectwo Włodary „Stroje zakupimy, lokalną społeczność do działań 
zachęcimy i promocję dla Gminy zrobimy” 2 600 zł

10. Zespół Wokalny „Ścinawskie Koniczynki” „Ścinawianki – kontynuujemy tradycje” 3 300 zł

11. Sołectwo Puszyna „Wesołe Wakacje Puszyna – powrót do tradycji” 2 000 zł
26 000 zł

 Umowy na realizację zadań 
w ramach inicjatyw lokalnych oficjalnie zawarte



Podsumowanie konkursów przedmiotowych
4 czerwca br. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie 
miało miejsce uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych Etapu Gminnego.

Etapy Gminne odbywały się od stycznia do marca 2019 roku. 
W tym okresie przeprowadzono 14 konkursów, w których 
wzięło udział 60 uczniów. Burmistrz Korfantowa – Pan Janusz 
Wójcik wręczył laureatom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 Uczniowie naszej Gminy zdobyli tytuły laureatów i finalistów 
etapu wojewódzkiego.

Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów i osiągnięć.
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Inauguracja nowej kadencji Sołtysów
12 czerwca br. Burmistrz Korfantowa oficjalnie zain-
augurował nową kadencję Sołtysów (2019–2024). 
W części oficjalnej spotkania Pan Janusz Wójcik po-
dziękował obecnym na spotkaniu, a kończącym swo-
ją kadencję Sołtysom: Pani Romanie Tyrała (Sołtys 
Borku) i Pani Grażynie Kulig (Sołtys Ścinawy Nyskiej). 
Nowym Sołtysom życzył wielu ciekawych inicjatyw 
sołeckich, siły, zdrowia i jak najlepszej współpracy 
w ramach sołectwa, by nigdy nie zabrakło im pomocy 
i życzliwości ze strony własnych mieszkańców.

W spotkaniu udział wzięli również radni Rady Miejskiej 
w Korfantowie. 

500+, DOBRY START I ZASIŁKI RODZINNE 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie informuje, że przyjmowane będą wnioski na świadczenie wychowawcze, 

świadczenie dobry start i zasiłki rodzinne: od 1 lipca 2019 roku w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2019 
roku w formie papierowej.

Wnioski papierowe można pobierać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie, ul. Reymonta 4 po 15 
lipca 2019 roku w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

• poniedziałek od 7.30 do 17.00
• wtorek–czwartek od 7.30 do 15.30

• piątek od 7.30 do 14.00

Gospodarstwo Wojciecha i Aleksandry Pater 
ze Ścinawy Małej wyróżnione w Łosiowie

23 czerwca br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się Konfe-
rencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2019 w województwie opolskim. 
Miło jest nam poinformować, że mieszkańcy Ścinawy Małej – Państwo Aleksandra i Woj-
ciech Pater otrzymali wyróżnienie w kategorii „Rolnik indywidualny”. Laureaci prowadzą 
gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej o łącznej powierzchni ok. 100 ha. 
Gratulacje naszym mieszkańcom złożył także Pan Paweł Nowacki – Naczelnik Wydziału 
Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Korfantowie, wręczając oko-
licznościową tablicę.
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I Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

12 czerwca br. na hali sportowej w Korfantowie odbyła się I OLIMPIADA SPORTOWA 
PRZEDSZKOLAKÓW. Między sobą rywalizowały dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Korfantowie oraz dzieci z przedszkola we Włodarach. Mali sportowcy rywali-
zowali ze sobą w dwóch kategoriach: dzieci młodsze, dzieci starsze. Spotkanie mogło 
się odbyć dzięki zaangażowaniu i przychylności wielu osób. W zmaganiach sporto-
wych dzielnie wspierała małych sportowców młodzież z programu „Lekkoatletyka dla 
każdego”. Na olimpiadzie wszyscy wywalczyli pierwsze miejsce. Liczył się udział, uśmiech 
na twarzy i sportowa rywalizacja. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, któ-
re wręczali nasi zaproszeni goście. 

Bardzo dziękujemy za wsparcie okazane przy organizacji naszego spotkania, a dzieciom 
– za sportowe zachowanie. Liczymy na spotkanie w przyszłym roku. W związku ze zbliża-
jącymi się wakacjami życzymy wszystkim spokojnego i sportowego odpoczynku.

Mirosławiec czeka 
na młodzież friedlandzką
W dniach 12–15 lipca br. w Mirosławcu odbędzie się zjazd młodzieży friedlandzkiej, w którym oprócz uczestników 
z dziewięciu innych friedlandów weźmie udział szóstka najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korfantowie 
wraz z opiekunami. Wyjazd jest dla naszych uczniów formą nagrody za wysokie osiągnięcia edukacyjne w minionym 
roku szkolnym.

Organizatorzy – Gmina Mirosławiec zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz atrakcyjne formy spędzenia czasu 
wolnego, w tym zwiedzanie dzikiej zagrody w Jabłonowie, Muzeum Walk o Wał Pomorski, zajęcia sportowo-integracyj-
ne, a także zabawy zręcznościowe i rekreacyjne. 

Wszystkim uczestnikom delegacji życzymy udanego, bezpiecznego wyjazdu, niezapomnianych wspomnień i miłego 
spędzenia czasu w gronie swoich rówieśników z Polski, Czech, Niemiec i Rosji.
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Spotkanie Miast Friedlandzkich 2019

W dniach 14–16 czerwca br. delegacja Gminy Korfantów wzięła udział w kolejnym, już 24. spotkaniu Miast Friedlandz-
kich. Tym razem organizatorem spotkania było miasto partnerskie z Niemiec – Friedland Dolne Łużyce. Nasza delegacja 
została bardzo ciepło przyjęta przez gospodarzy wydarzenia, którzy zadbali, aby cały pobyt obfitował w wiele atrakcji 
i niespodzianek.

Program spotkania obejmował m.in.: oprowadzanie po zamku, zwiedzanie historycznych uroków architektury miasta, 
rozgrywki sportowo-rekreacyjne, grilla z muzyką gitarową, a także spływ łódką. Dodatkowo w obchody wpisała się uro-
czysta Msza Święta Ekumeniczna, która sprawowana była we friedlandzkim kościele.

Korfantów odwiedzili uczestnicy 
59. Zlotu Przewodników Turystyki Kolarskiej

W dniach 15–22 czerwca br. odbył się 
w Powiecie Nyskim 59. Zlot Przodowni-
ków Turystyki Kolarskiej PTTK. Organiza-
torem głównym zlotu był nyski oddział 
PTTK. Uczestnicy zlotu odwiedzili Kor-
fantów 19 czerwca. Zwiedzili miasteczko 
oraz skorzystali z przygotowanego przez 
Burmistrza Korfantowa słodkiego poczę-
stunku na hali sportowej. Łącznie przez 
Korfantów przejechać mogło nawet 510 
uczestników podzielonych na kilka grup. 

Kolarzy pozytywnie zaskoczyła przyroda 
ziemi opolskiej oraz… ukształtowanie te-
renu, które jest wprost idealne do wypo-

czynkowych wypraw rowerowych. Ujęła ich także otaczająca nas, piękna przyroda, której uroków często nie doceniamy, 
i spokój potrzebny do pełnego zrelaksowania się. 

Choć średnia wieku uczestników przekroczyła 60 lat, to energii i chęci poznawania własnego kraju mają więcej niż nie-
jedna osoba młoda. Im nie jest straszna ani zmieniająca się pogoda, ani dokuczliwe upały, ani deszczowa aura. Cieszą się 
chwilami, które spędzić mogą, zwiedzając, a także poznając ludzi, przyrodę, historię i zabytki. 
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Noc świętojańska 
– festyn sobótkowy

22 czerwca 2019 r. po raz kolejny wspominaliśmy nasze słowiańskie tradycje podczas nocy świętojańskiej, która odbyła 
się na boisku sportowym w Ścinawie Małej. Organizatorem wydarzenia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Korfantowie, który przygotował dla wszystkich wiele niespodzianek.

Zarówno podczas tej edycji wydarzenia, jak i w poprzednich odbył się konkurs plastyczny, którego tematem było przed-
stawienie legendarnego kwiatu paproci. Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dy-
plomy ufundowane przez organizatora. Dla najmłodszych zorganizowano kącik zabaw. Wszystkie atrakcje tegorocznego 
festynu cieszyły się dużym zainteresowaniem, a było z czego korzystać: kącik sportowy, malowanie buziek, urządzenia 
dmuchane dla dzieci oraz tradycyjnie – wspólne wicie wianków. W programie artystycznym na scenie nie zabrakło wy-
stępów artystycznych Studia Piosenki Miejskiego Domu Kultury w Korfantowie oraz zespołu wokalnego Ścinawskie 
Koniczynki.

Po zmroku uwite wcześniej z kwiatów polnych i ziół wianki zostały „puszczone” przez młode panny na wodę. Ceremonia 
odbyła się, jak na taki obrządek przystało, w odpowiednim nastroju, w towarzystwie tancerzy ognia, przy blasku po-
chodni i świec, które rozświetlały mrok. Gdy wianki płynęły już w szeroki świat, rozpoczął się kolejny punkt programu. 
Tancerze ognia zaprezentowali dynamiczny, pełen magii i wrażeń spektakl tańca i ognia. Po tych widowiskach uczestnicy 
sobótkowego festynu bawili się do późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu ANA-BAND.

„OPOLSKA GWIAZDA EUROPY” 
– nagroda za współpracę międzynarodową 
dla OSP PRZECHÓD
Inicjatywa spotkań sięgających poza granice naszego państwa, serdeczne uściski rąk, przyjaźnie, więzi międzyludz-
kie i miłe wspominania… Współpraca międzynarodowa oparta na kultywowaniu tradycji, aktywności sportowej 
i ducha rywalizacji wypracowana przez lata przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przechodzie została zauważona i we 
wspaniały sposób odznaczona przez samorząd województwa opolskiego.

OSP Przechód została wyłoniona spośród kilkunastu laureatów nagrody „Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat 
w Unii Europejskiej” jako najbardziej aktywna we współpracy zagranicznej organizacja pozarządowa i organizator 
sportu. Nagrodę przyznano za Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball, który OSP Przechód organizuje 
już od 2002 r.

Gratulujemy naszym druhom, życzymy dalszych sukcesów i sił podczas organizacji turnieju.



W dniach 22–23 czerwca 2019 roku w Nysie 
odbyło się XVII Święto Powiatu Nyskiego. Na 
obchodach nie zabrakło przedstawicieli gmi-
ny Korfantów z Burmistrzem Januszem Wój-
cikiem na czele.

Podczas dwudniowych uroczystości odby-
wających się w Bastionie św. Jadwigi w Ny-
sie można było zobaczyć liczne występy 
artystyczne, skorzystać z atrakcji przygoto-
wanych dla najmłodszych, m.in. dmuchańce, 
plecenie wianków, a także festiwal kolorów.

Oprócz atrakcji dla oka i ucha nie mogło za-
braknąć produktów lokalnych z gmin powiatu 
nyskiego. Pośród wielu smakołyków przygo-
towanych przez Koła Gospodyń Wiejskich po-
jawiły się znane wszystkim „pierogi włodar-
skie”. Cieszące się największą popularnością pierogi przyciągnęły wielu degustatorów, a napój owocowy poprawił humor 
niejednemu ponurakowi.

Podczas niedzielnej uroczystości sołectwo Włodary zostało nagrodzone w konkursie „Najlepsze Przedsięwzięcia Od-
nowy Wsi w Powiecie Nyskim na rok 2019” I miejscem przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bon o wartości 3000 zł 
wręczył Starosta Nyski Pan Andrzej Kruczkiewicz. 

Wszystkim osobom działającym na rzecz społeczności lokalnej i organizacjom działającym na terenie wsi gratulujemy 
i życzymy dalszej aktywności i realizacji wielu projektów. 
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Powiatowe Święto Herbowe z nagrodą dla Włodar

Ostatni gimnazjaliści pożegnali się z korfantowską szkołą
19 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2018/2019 w placówkach oświatowych gmi-
ny Korfantów. Uczniowie oficjalnie mogli rozpocząć 
upragnione wakacje, które będą okazją do odpoczynku 
i nabrania sił. W szczególności dzień ten zapadnie w pa-
mięci uczniów gimnazjum, bowiem był to ostatni rocz-
nik, który ukończył szkołę jeszcze w tej strukturze. Od 
1 września 2019 roku w ustroju szkolnym nie będą już 
funkcjonowały gimnazja, zostaną one całkowicie wyga-
szone w związku z trwającą reformą oświatową. Ucznio-
wie będą się uczyć w 8-letniej szkole podstawowej. 
W związku z tym dokonano przekształcenia Szkoły Podsta-
wowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie, do której od 
nowego roku szkolnego uczęszczać będą uczniowie klas 
I–III, natomiast starsza młodzież klas IV–VIII obowiązek 
szkolny realizować będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 im. 
Czesława Niemena w Korfantowie.
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 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTiF

W dniu 18 czerwca br. na obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie 
rozegrane zostały młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze CTiF. 

Wzięło w nich udział aż 14 drużyn: 6 drużyn dziewczęcych, w tym gościnnie MDP Grabina, oraz 8 drużyn chłopię-
cych. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami oraz rozwinięcie bojowe. 
O ostatecznym wyniku decydowała łączna ilość punktów uzyskanych przez poszczególne jednostki w obu konkuren-
cjach. Oprócz pięknej pogody dopisała również ilość kibiców, którzy dopingowali swoim kolegom i koleżankom.

Organizatorem zmagań był Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik, a za całość odpowiadał Komendant Gminny OSP Piotr 
Bugaj. Komisję sędziowską powołał st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski – Komendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej, a sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Krzysztof Tokarczyk.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Kategoria dziewcząt:

• I miejsce – OSP Korfantów – 996 pkt;
• II miejsce – OSP Włodary – 988 pkt;
• III miejsce – OSP Rzymkowice – 948 pkt;
• IV miejsce – OSP Ścinawa Mała – 935 pkt;
• V miejsce – OSP Przechód – 879 pkt;

Kategoria chłopców:

• I miejsce – OSP Korfantów – 1002 pkt;
• II miejsce – OSP Rzymkowice – 971 pkt;
• III miejsce – OSP Włostowa 954 pkt;
• IV miejsce – Kuźnica Ligocka 943 pkt;
• V miejsce – OSP Włodary 929 pkt;
• VI miejsce – OSP Węża 927 pkt;
• VII miejsce – OSP Ścinawa Mała 921 pkt;
• VIII miejsce – OSP Przechód 888 pkt.

Medale, puchary i dyplomy drużynom wręczyli: Burmistrz Korfantowa, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Nysie bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski oraz sędzia główny zawodów – mł. bryg. Krzysztof Tokar-
czyk. Symboliczny puchar otrzymał najmłodszy uczestnik zawodów – Cezary Pępek z MDP OSP Węża.
Sponsorami nagród finansowych byli: Pani Danuta Korzeniowska – Radna Rady Powiatu Nyskiego – oraz Pan Andrzej 
Kruczkiewicz – Starosta Nyski, a szczęśliwe losy trafiły do OSP Przechód oraz OSP Rzymkowice.
Wszystkim druhom gratulujemy i życzymy spokojnych wakacji!
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Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Nowej w Korfantowie

Rozpoczęto roboty budowlane 
związane z rozbudową sieci kanalizacji 
sanitarnej w Korfantowie przy ul. Nowej 
w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Nowej w Korfantowie”.
Zakres obejmuje rozbudowę kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami na dz. nr 164:

• opracowanie mapy do celów projekto-
wych,
• opracowanie projektu budowlanego,
• budowę sieci kanalizacyjnej z rur 200 
PVC klasy SN 8, SDR 34 lite – 210 m,
• budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej 
160 PVC – U, klasy SN 8, SDR 34 lite – 2 szt.,
• budowę studzienek kanalizacyjnych 
Ø 100 m PE – 3 szt. i Ø 0,60 m PE – 3 szt.,
• obsługę geodezyjną wraz z wytyczeniem 
w terenie oraz pomiarem geodezyjnym.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Kierownikiem 
budowy jest Wincenty Napiórkowski z Prudnika.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 listopada 2019 roku. Wartość robót budowlanych określa się na 
kwotę brutto 85 000 zł.

W imieniu sołectw Włodary serdecznie zapraszamy wszystkich 
do udziału w „Biegu Niepodległości we Włodarach o Puchar 
Burmistrza Korfantowa”, który odbędzie się 24.08.2019 r.
przy świetlicy wiejskiej we Włodarach.

Dla każdego biegacza ciekawe upominki!

Regulamin biegu i zapisy dostępne na stronie:

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/944/
bieg-niepodleglosci-o-puchar-burmistrza-korfantowa.html?s=pt
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Uwaga: program artystyczny może ulec niewielkiej zmianie.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowej

Rozpoczęto roboty budowlane 
związane z rozbudową sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w Korfantowie w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej 
w Korfantowie przy ul. Kwiatowej
i ul. Działkowej”.

Zakres obejmuje:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków: 
  sieć kanalizacji grawitacyjnej, 
  sieć kanalizacji tłocznej, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
  przepompownię ścieków wraz z monitoringiem, zagospodarowaniem terenu, 

    tj. utwardzenie i rodzenie placu,
  wewnętrzna instalacja elektryczna przepompowni ścieków 

    wraz z lampą oświetleniową,
  studnie kanalizacyjne, 
  obsługa geodezyjna wraz z wytyczaniem w terenie oraz pomiarem geodezyjnym powykonawczym 

    (oddzielenie dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej).
2. Budowę sieci wodociągowej:

  Ø 110 PVC na działkach,
  hydranty pożarowe – 3 szt. (w tym 1 szt. naziemny i 2 szt. podziemne).

Gmina Korfantów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z Powiatu Nyskiego, przeznaczoną na realizację zada-
nia własnego gminy, tj. roboty budowlane w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfanto-
wie przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowej”. Wysokość dotacji ustala się na kwotę 250 000 zł, nie więcej jednak niż 85 proc. 
wartości poniesionych kosztów realizacji zadania.
Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Planowany termin 
zakończenia robót budowlanych: 30 października 2019 roku.
Wartość robót budowlanych określa się na kwotę:
• brutto 173 000 zł za prace związane w części dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej,
• brutto 109 000 zł za prace związane w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej.

XIX Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej 
„Wasserball” Przechód 2019

Sobota 27 lipca 2019 r. : 
1000  – Uroczyste otwarcie zawodów 
              przez Burmistrza Korfantowa,
1045   – Odprawa kapitanów drużyn, na, placu rozgrywek 
                (losowanie grup startowych),
1100 – 1700   – Zawody (eliminacje),  
1630 – 1800   – W ystępy Kabaretu OSP Grodzisko 
                            „ZGRANI FOJERMANI”,  
1800 – 1900   – Występy zespołu Skowronki,
2 000 – 300          – Zabawa taneczna z udziałem
                             zespołu „MOHITO”.

Niedziela 28 lipca 2019r. : 
1100 – 1600 – Rozpoczęcie II części zawodów,
1300 – 1500  – Występ artystyczne dzieci  z Zespołu 
            Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie 
1500 – 1800 – Występy artystyczne studia piosenki 
          przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu 
          i Rekreacji w Korfantowie
1600 – 1645 – Zawody (finał),
1700 – 1800 – Dekoracja drużyn zwycięskich,
1800 – 2000  – Występ kabaretu „Być jak John Li”, 
2000 –   300  – Zabawa z zespołem Duo Dance. 

Podczas dwudniowej imprezy będzie trwała rejestracja potencjalnych dawców szpiku 
przez Polski Bank Dawców „MEDIGEN”
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Rozkład jazdy autobusów po Gminie Korfantów
w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku



LATO W MIEŚCIE 
– zachęcamy do skorzystania z oferty Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie.
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