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Gmina Korfantów  
na Dożynkach Prezydenckich w Spale

W dniach 14-15 września 2019 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. W tym roku województwo opolskie, z dumą 
reprezentowała wyłącznie Gmina Korfantów. Nadmienić należy, że przygotowania do zaszczytnego wyjazdu trwały już 
od lutego br. i zaangażowanych w nie było wiele osób.  

Koło Gospodyń Wiejskich z Puszyny przygotowało koronę dożynkową, która zajęła V miejsce wśród 16 województw. 

W niedzielę 15 września, Para Prezydencka odwiedziła Miasteczko Regionów, ulokowane na stadionie Centralnego 
Ośrodka Sportu w Spale, gdzie swoje stoisko  miało również nasze województwo. W trakcie odwiedzin stoiska, Para 
Prezydencka wysłuchała występu wokalnego Koła Gospodyń Wiejskich  z Puszyny i skosztowała produktu lokalnego, 
czyli włodarskich pierogów. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Duda otrzymali prezent od woje-
wództwa opolskiego wykonany w całości przez Panie z naszej gminy. Para Prezydencka otrzymała: haftowaną serwetę, 
kruche zdobione ciastka oraz ozdoby z motywem opolskim.

Grupa wieńcowa uczestniczyła m.in. w ceremoniale dożynkowym z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
transmitowanym w niedziele na żywo przez telewizję publiczną oraz telewizję Polonia. 

Udział w wydarzeniu, spotkanie i rozmowa z Parą Prezydencką, a nawet selfie z najważniejszymi osobami w państwie, 
zostaną już na zawsze w pamięci uczestników wyjazdu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za piękne i godne reprezentowanie Gminy Korfantów. 

Fotorelacja z wydarzenia na rozkładówce informatora. 

Gminę Korfantów na Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 14-15.09.2019 roku reprezentowali: Burmistrz 
Korfantowa - Janusz Wójcik, Sołtys Puszyny Danuta Kmiecik, grupa wieńcowa: Helena Szeremeta, Zofia Byczkow-
ska, Maria Byczkowska, Zuzanna Cybulska, Teresa Bogoń, Alicja Barycka, Natalia Kowalska, Wanessa Świtała, Zbi-
gniew Herman,  Łukasz Chrobok,  Marcin Kowalski, Grzegorz Kopij, Krzysztof Bajorek, Waldemar Stankala, Zbigniew 
Markowski, grupa kulinarna: Dorota Sosulska, Renata Łankowska, Ewa Szczepańska-Kręcidło, Agnieszka Kłokosiń-
ska, twórcy ludowi: Maria Szczepańska, Katarzyna Kraska, Danuta Kuster,  zaproszeni przez Burmistrza Korfantowa: 
Wiceprzewodniczący Rady Damian Zawadzki, Sołtys Ścinawy Małej Jerzy Gęsiewicz, mieszkańcy  Sołectwa Puszy-
na: Dorota Sulikowska, Beata Kowalska, Bernard Byczkowski, Zbigniew Szeremeta, Kazimierz Kmiecik, Bogusław 
Gryzło oraz kierowca Radosław Macan.
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30-lecie parafii p.w. Św. Floriana  
w Przydrożu Małym

W dniu 31 sierpnia 2019 r. w Przydrożu Małym mieliśmy przyjemność ob-
chodzić 30-lecie parafii p.w. Św. Floriana. Msza św. była odprawiana przez 
wszystkich proboszczów, którzy w okresie trzydziestolecia sprawowali posłu-
gę w naszej parafii. Uroczystość ta została połączona z dożynkami parafialny-
mi oraz poświęceniem przez aktualnego proboszcza parafii, oraz symbolicz-
nym otwarciem przez Starostę i Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Nyskiego 
oraz Burmistrza Korfantowa, wyremontowanej drogi powiatowej prowadzą-
cej do Szwedzkiej Górki.

Z koroną dożynkową, w barwnym korowodzie, mieszkańcy przeszli na plac so-
łecki w Przydrożu Małym, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wszyst-
kich uczestników święta zaproszono na poczęstunek oraz występ wokalistek 
z korfantowskiego Studia Piosenki. Dzięki wspaniałej pogodzie zabawa trwała 
do „białego rana”.

80 rocznica wybuchu II wojny światowej 
Dnia 1 września 2019 r. w Korfantowie odbyły się uro-
czystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny 
światowej oraz 24. rocznicą poświecenia pomnika 
pomordowanych na Kresach Wschodnich II RP. 

Zgodnie z programem uroczystość rozpoczęto od 
Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętej 
Trójcy w Korfantowie podczas której homilię wygło-
sił ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Ksiądz podczas 
kazania mówił o zmaganiu się ze złem dla dobra 
ojczyzny. Głosił, iż wojny wybuchają ze względu na 
pychę, której powinniśmy się wystrzegać. Na koniec 
swojej Homilii apelował by szukać drogi do pojedna-
nia przez słowo ,,przepraszam” nie zaś przez trakta-
ty czy konwencje.  

Po mszy na cmentarzu nastąpiło złożenie wiązanek  
i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa. 
Z cmentarza uczestnicy uroczystości przeszli pod 
Pomnik Odzyskania Niepodległości, gdzie w pierw- 
szej kolejności został odśpiewany hymn, a następ-
nie  również zostały złożone wiązanki kwiatów i za-
palone znicze. Na koniec uczestnicy spotkania udali 
się do Szkoły Podstawowej nr 2 w Korfantowie przy 
ulicy Adama Mickiewicza. Wśród zaproszonych go-

ści byli Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik,  Starosta Nyski Pan Andrzej Kruczkiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Pani Danuta Korzeniowska, Senator Pan Jerzy Czerwiński, Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kre-
sowych i Kombatanckich w Kędzierzynie – Koźlu Pan Witold Listowski. Podczas uroczystości nie zabrakło Dyrektora 
ZSP w Korfantowie Pana Marka Misztala  oraz gospodarz obiektu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Korfantowie  



Pani Małgorzaty Sinickiej, Dyrektora M-GOKSiR Pana Stanisława Szkolnego, Dyrektor Żłobka w Korfantowie Pani Jo-
anny Fudali oraz proboszcza Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej ks. Jacka Wilczyńskiego. Uroczystość prowadzona 
była przez Pana Mariusza Żabińskiego. Cała uroczystość odbyła się pod hasłem „Nie o zemstę lecz o pamięć i prawdę 
wołają ofiary”. Zgodnie ze słowami ks. Tadeusza Zaleskiego refleksja po spotkaniu powinna być taka, iż wszelkie ro-
dzące się spory i konflikty należy rozwiązywać z pokojowym nastawieniem. Podczas uroczystości i wystąpień nastąpiło 
uhonorowanie Pana Władysława Białowąsa resortowym odznaczeniem Stowarzyszenia Kresowiaków Polskich. Spo-
tkanie  zostało urozmaicone  występem  solistek ze  Studia Piosenki MGOKSiR w Korfantowie.

Piknik na Florydzie

W dniu 11 lipca 2019 r. z inicjatywy Pani Sołtys Puszyny – Danuty Kmiecik i Burmistrza Korfantowa Janusza Wójci-
ka dzieci z sołectw Puszyna, Przydroże Wielkie i Przydroże Małe uczestniczyły w XIX edycji PIKNIKU NA FLORYDZIE  
w I Brzeskim Pułku Saperów w Brzegu.

Organizatorami tego przedsięwzięcia było Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” przy współpracy 
z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, I Brzeskim Pułkiem Saperów, Krajową Federacją Hodow-
ców Drobiu i Producentów Jaj, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Brzegu,  
Powiatową Komendą Policji w Brzegu, Powiatową Strażą Pożarną w Brzegu, Wojskową Komendą Uzupełnień w Brzegu, 
Zakładem Karnym w Brzegu,  Klubem Wojskowym w Brzegu oraz Wydziałem Żandarmerii Wojskowej, WOG Wrocław.

Impreza miała charakter edukacyjno – rekreacyjny, podczas której dzieci bawiąc się poznały zasady obchodzenia się  
z niewybuchami, dowiedziały się na czym polega ratownictwo medyczne oraz ratownictwo przeciwpożarowe, uczest-
niczyły w symulacjach prowadzenia samochodu w ciężkich warunkach atmosferycznych oraz miały okazję strzelać  
z paintballa, łuku i wiatrówki. Klub wojskowy oraz sekcja wychowawcza zapewniła zajęcia plastyczne oraz sprawno-
ściowe z możliwością sprawdzenia się na torze przeszkód. Dużym powodzeniem niezmiennie cieszyły się przejażdżki 
samobieżnym transportem pływającym PTS-M, oraz pływanie łodziami saperskimi na oczku wodnym. Jak co roku nie 
zabrakło także poczęstunku, którą była wyśmienita wojskowa grochówka.

Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci był godzinny pobyt na krytej pływalni oraz zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich,   
a na dziedzińcu uczestnictwo w warsztatach kurczakowych. Ponadto na dziedzińcu zamkowym odbywały się zajęcia 
edukacyjno – patriotyczne prowadzone przez grupę rekonstrukcyjną prezentującą walki i klimat historyczny, które mia-
ły miejsce  podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku na śląsku. Pokazany został miedzy innymi: szpital wojskowy, 
różne rodzaje broni, działo, motor, umundurowanie żołnierza polskiego jak i żołnierzy wermachtu.

Uczestnicy dziękują za wspaniałą zabawę oraz niesamowite atrakcje, w których mogli uczestniczyć pod opieką sołtys 
Przydroża Wielkiego – Danuty Korzeniowskiej oraz opiekunów: Pani Magdy, Pani Renaty, Pani Edyty oraz Pana Seba-
stiana.
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Wyróżnienie 
dla Pana Bogusława Hutnika

Nasz lokalny przedsiębiorca Pan 
Bogusław Hutnik został laureatem 
tytułu Europejskiej Federacji Do-
radców Finansowych  w ramach 
programu CIRF (Certyfikat Innowa-
cyjna i Rzetelna Firma).

Program CIRF powstał by wspie-
rać firmy, w których wdrażane są 
innowacyjne mechanizmy bizneso-
we mające na celu podnosić jakość 
świadczonych usług przy jednocze-
snym zaspokojeniu potrzeb każde-
go klienta. O tytuł Europejskiej Fir-
my Fair Play rywalizowało 7 firm, 
z których Zakład Ortopedyczny Hut-
nik otrzymał najwyższą punktację.  

Tytuł EFFP nadawany jest przede 
wszystkim przez klientów oraz ko-
operantów przedsiębiorstw. Program 
CIRF działa na dwóch biegunach. 
Pierwszy polega na aktywnym wspo-
maganiu przedsiębiorstw w Polsce, 
drugi zaś skierowany jest do wszyst-
kich konsumentów, aby wybierali 
przedsiębiorstwa, które ich zdaniem 
świadczą swoje usługi na najwyż-
szym poziomie. Nasz lokalny przed-
siębiorca Pan Bogusław Hutnik 
otrzymał swoje wyróżnienie dzięki 
działaniom programu CIRF w wyniku 
drugiej z tych sfer, a mianowicie ba-
dań zadowolenia klientów. 

Poprzez przyznanie certyfikatu Za-
kład Ortopedyczny Hutnik został wy-
różniony spośród polskich firm, które 
inwestują w kapitał ludzki, wiedzę i społeczną odpowiedzialność przy zachowaniu dwóch najważniejszych kwestii IN-
NOWACYJNOŚĆ i RZETELNOŚĆ,  tym samym firma Pana Bogusława Hutnika wnosi prestiż i rozpoznawalność swojego 
przedsiębiorstwa na wyższy poziom oraz utwierdza swoich obecnych klientów jak również tych potencjalnych klientów 
w słuszności dokonanego przez siebie wyboru, podnosząc zaufanie i konkurencyjność własnej firmy nie tylko na lokal-
nym rynku ale osiągając renomę o zasięgu ogólnopolskim.

Tytuł nadawany jest firmom, które mogą pochwalić się minimum 90-cio % odsetkiem zadowolonych klientów oraz kon-
trahentów, zaś polityka biznesowa tych firm ukierunkowana jest zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej zawartymi  
w strategii wzrostu „EUROPA 2020”.
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Kolonia letnia w Rewalu
W dniach od 6 sierpnia do 19 sierpnia br. 20 dzieci z terenu Gminy 
Korfantów przebywało na kolonii letniej w nadmorskiej miejscowo-
ści Rewal. Kolonia letnia zorganizowana została w ramach realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na 2019 rok.  

Na kolonii realizowany był program profilaktyczny, który obejmował 
głównie: dyskusje na temat uzależnień, rozwijania samoświadomości 
oraz rozwijanie poczucia własnej wartości. W czasie trwania kolonii 
dzieciom zapewniono wiele atrakcji m. in.:  zwiedzanie atrakcji tury-
stycznych miasta i okolic. Koloniści obejrzeli osadę Słowian i Vikingów, 

Park Wieloryba, czy latarnię morską w Niechorzu. Odbyła się również wycieczka autokarowa do Kołobrzegu. Uczestnicy 
kolonii korzystali również z atrakcji placu zabaw oraz wesołego miasteczka, jak również odbyli piesze wycieczki na 
punkty widokowe okolic Trzęsacza oraz przejażdżkę kolejką wąskotorową.  Oczywiście nie brakowało zajęć integracyj-
nych, wspólnych zabaw i gier ruchowych oraz ognisk z pieczeniem kiełbasek.  

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację Dożynek 
Gminnych, które odbyły się 7 września 2019 r. w Przechodzie.

Wyrazy wdzięczności kieruję do tych mieszkańców, którzy tak 
pięknie udekorowali swoje posesje. Dziękuję Panu Jerzemu, Pa-
niom Teresie, Eryce i Katarzynie  za wykonanie przepięknej koro-
ny dożynkowej. Słowa podziękowania kieruję do mieszkańców, 
którzy reprezentowali naszą miejscowość - Borek, w korowodzie,  
a w szczególności dziękuję starostom i dzieciom niosącym dary. 
Dziękuję paniom, które upiekły przepyszne ciasta oraz Pani Teresie 
za wspaniałego torta dożynkowego, a także wszystkim osobom, 
które czuwały nad poczęstunkiem dla gości. Dziękuję Panu Andrze-
jowi za wykonanie zdjęć podczas dożynek. Dziękuję ochotnikom, którzy  
w ostatniej chwili przed dożynkami pomalowali przystanek w Borku.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Pana Burmistrza - Ja-
nusza Wójcika, pracowników Urzędu Miejskiego i sponsorów, któ-
rzy materialnie i finansowo wsparli tę uroczystość.
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Podział środków  
funduszu sołeckiego

W miesiącu sierpniu i wrześniu br. we wszystkich so-
łectwach Gminy Korfantów zostały przeprowadzone 
zebrania dotyczące podziału środków funduszu so-
łeckiego na 2020 rok. Gmina Korfantów w 2020 roku 
na fundusz sołecki przeznaczyła 446 409,50 zł. 
Poszczególne miejscowości dysponują środkami  
w wysokości:

Lp. Sołectwo Fundusz sołecki
1. Borek 15 849,31
2. Gryżów 19 163,95
3. Jegielnica 13 715,75
4. Kuropas 13 906,24
5. Kuźnica Ligocka 21 183,21
6. Myszowice 12 801,36
7. Niesiebędowice 12 267,97
8. Piechocice 12 877,56
9. Pleśnica 9 982,02

10. Przechód 35 165,65
11. Przydroże Małe 19 925,93
12. Przydroże Wielkie 13 715,75
13. Puszyna 21 183,21
14. Rączka 12 077,48
15. Rynarcice 15 049,22
16. Rzymkowice 28 574,48
17. Stara Jamka 16 344,60
18. Ścinawa Mała 34 289,37
19. Ścinawa Nyska 24 574,05
20. Węża 23 392,97
21. Wielkie Łąki 12 001,28
22. Włodary 34 822,76
23. Włostowa 23 545,37

RAZEM 446 409,50



Odbudowa populacji  
zwierzyny drobnej 

Koło Łowieckie „Bażant” w ramach inicjatywy lokalnej pozyskało środki fi-
nansowe z budżetu Gminy Korfantów na zadanie pn. „Wspieranie działań 
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji i ochrony przyrody. 
Odbudowa populacji zwierzyny drobnej – introdukcja kuropatwy”. Głów-
nym celem akcji było odtworzenie populacji gatunków dziko żyjących ptaków.
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VIII Dzień Rodziny  
w Szkole Podstawowej we Włodarach

 
Dzień Rodziny to cykliczne święto or-
ganizowane przez społeczność Szkoły 
Podstawowej we Włodarach: Grono 
Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski 
i Radę Rodziców. Odbywa się ono na 
terenie przy świetlicy wiejskiej we 
Włodarach. Celem Dnia Rodziny jest 
między innymi integracja społeczności 
szkolnej, rodzinne i kreatywne spędze-
nie wolnego czasu, promocja Szkoły 
we Włodarach oraz pozyskanie dodat-
kowych środków na doposażenie bazy 
dydaktycznej i lokalowej placówki.

Tegoroczny Dzień Rodziny przypadł  
w sobotę 8 czerwca 2019 roku. Fanta-

stycznie zorganizowani rodzice wychowanków szkoły i przedszkola wzięli w swoje ręce sprawy organizacyjne.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Radna Powiatu Nyskiego - Pani Danuta Korzeniowska. Nauczyciele przygotowali 
uczniów do występów. Na scenie prezentowali się najmłodsi - Leśne Ludki i Mali Odkrywcy. Był taniec z pomponami, 
występ solowy oraz układ taneczny. Na dobry humor postawiła klasa pierwsza, która zaprezentowała skecz „Jak mama 
tatę poznała” oraz odtańczyła szalony układ taneczny. Mogliśmy oglądać inscenizację:. „Nasi rodzice” oraz wysłuchać 
solistów. Nie zabrakło recytacji wierszy w języku angielskim oraz klimatycznej recytacji fragmentów „Pana Tadeusza”. 
Uczniowie klasy VII postawili na rodzinną rywalizację „z przymrużeniem oka”. Konkurencje, w których mierzyły się ro-
dziny, to między innymi odbijanie w prześcieradłach balonów napełnionych wodą, wyścigi slalomem par ze związanymi 
nogami, szukanie cukierków z zasłoniętymi oczami, konkurs tańca „Ojcowie - córki” oraz „Mamusie - synowie”, rzut 
surowym jajkiem i inne konkurencje wkrótce olimpijskie. Wszystkie te atrakcje uczniowie przygotowali dzięki swoim 
wychowawcom.

W czasie Dnia Rodziny uczniowie przygotowali „coś dla ducha”, natomiast rodzice „coś dla ciała”. Chętni mogli spróbo-
wać szczęścia w loterii fantowej, w której każdy los był szczęśliwy. 

Dziękujemy każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do organizacji Dnia Rodziny: uczniom, nauczycielom, ro-
dzicom, sponsorom, przyjaciołom szkoły. Był to czas wyjątkowy, który przyniósł nam wiele wrażeń.

  Materiał przygotowano na podstawie informacji Dyrektor Szkoły we Włodarach Pani Danuty Babicz.



XII Gminny  
Konkurs Matematyczny 

Uczniów Klas III  
w Szkole Podstawowej  

we Włodarach
30 maja 2019 roku odbył się XII Gminny Konkurs Ma-
tematyczny Uczniów Klas III. Patronat konkursu objął 
Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik.

W potyczkach matematycznych zmagało się sześciu 
trzecioklasistów z gminnych szkół: Szkoły Podstawo-

wej we Włodarach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kor-
fantowie. Szkolną koordynatorką konkursu była Pani Danuta Zgajewska.

Wyniki:

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki.
Dziękujemy Burmistrzowi Korfantowa za atrakcyjne nagrody w Konkursie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodarach zaprasza ponownie 29 maja 2020 roku na kolejną edycję Konkursu. 

Kolejne dofinansowania do dróg w gminie Korfantów
Z radością informujemy, że pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski Gminy Korfantów  o dofinansowanie prac na na-
szych drogach.

Dofinansowanie otrzymały dwa wnioski złożone do Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania:

• ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 
Stara Jamka Przysiółek Dobrzyków” - kwota  
dofinansowania -167 928,80 zł

• ,,Przebudowa drogi przez wieś Włostowa - od drogi 
powiatowej nr 151555 w kierunki posesji nr 91”  
– kwota  dofinansowania 182 032,54 zł.

Obecnie gmina ogłosiła przetarg na wykonanie ww. dróg, jeśli znajdą się wykonawcy zadanie zostanie zakończone 
 i rozliczone do 31 grudnia 2019 roku. 
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• Miejsce I: Błażej Ważny,  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Ścinawie Małej 
 

• Miejsce II: Ewa Zięba,  
Szkoła Podstawowa  
we Włodarach 
 

• Miejsce III: Gabriela Pręda,  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Ścinawie Małej,  Konrad 
Wojciechowski, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Korfantowie



Pożegnanie lata w Ścinawie Małej i Nyskiej  
- z dala od używek

Dnia 31.08.2019 roku w Ścinawie Nyskiej i Małej od-
było się „Pożegnanie lata - z dala od używek” przed-
sięwzięcie było realizowane ze środków  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Celem spotkania było uświadomienie 
uczestnikom jakie szkody powoduje picie alkoholu 
oraz zażywanie używek przez dzieci i młodzież.  Na 
nasze zaproszenie odpowiedział komisariat policji  
w Korfantowie - wydelegował przedstawiciela, któ-
ry bardzo chętnie rozmawiał z dziećmi na różne te-
maty m.in.: bezpieczeństwa dzieci podczas wędrów-
ki do szkoły jak i powrotów z niej. W ten upalny dzień 
na boisku sportowym odwiedzili nas strażacy z OSP 
Ścinawa Mała- zrobili dzieciakom ogromną frajdę 
polewając ich kurtyną wodną. W ten dzień nie zabra-
kło również zabaw z panią animatorką, która zaska-
kiwała nas swoimi pomysłami na zabawy. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom oraz gościom zaproszonym 
za udział i za zaangażowanie się w ten projekt.

 Tego też dnia w godzinach popołudnio-
wych odbyły się Dożynki Wiejskie. Pragnę bardzo 
serdecznie podziękować za wysiłek, trud, serce  
i zaangażowanie jakie zostało włożone w uroczyste 
zorganizowanie  Dożynek. Dziękuję naszym Radom 
Sołeckim, które były mocno zaangażowane w prze-
bieg przygotowań - społecznie, w sposób bezinte-
resowny angażowali się w przygotowanie dożynek. 
Zorganizowanie takiej uroczystości wymaga dużego 
nakładu pracy, dlatego też pragnę bardzo serdecz-
nie podziękować naszemu Kole Gospodyń Wiejskich 
i Zespołowi „Ścinawskie Koniczynki”, które zapew-
niły mam znakomitą ucztę i zabawę. Podziękowa-
nia składam Piotrkowi Bandurowskiemu i Pawłowi 
Milczanowskiemu za przygotowanie i odnowienie 
naszej sceny. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej 
woli. Dzięki okazanemu wsparciu udało się stwo-
rzyć niezapomnianą imprezę, którą  mieszkańcy oraz 
przybyli goście będą długo wspominać. Wszystkim 
rolnikom i ich rodzinom pragnę życzyć zdrowia i wy-
trwałości. Niech kolejne lata będą pomyślne, rado-
sne i szczęśliwe, a Państwa ciężkiej pracy niech na 
co dzień towarzyszy satysfakcja i spełnienie.

Sołtys Ścinawy Nyskiej
Justyna Urbańska
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Gmina Korfantów  
na Dożynkach Prezydenckich w Spale
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VI Międzynarodowy Plener Malarski 
Artfriedlandianum Korfantów 2019

Wernisaż prac „VI Międzynarodowe-
go Pleneru Malarskiego Artfriedlan-
dianum Korfantów 2019” odbył się 
12 września 2019 roku w Domu Kul-
tury w Korfantowie. 

W plenerze udział brali artyści z Pol-
ski, Niemiec, Czech, Litwy i Ukrainy. 
Tematem przewodnim pleneru były 
prace dotyczące zabytków i pejzaży 
Gminy Korfantów.  Uczestnicy plene-
ru spędzili ten czas pracowicie oraz 
przyjemnie. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane w ramach inicjatywy 

lokalnej zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Korfantów, a Fundacją „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Kor-
fantów na kwotę 3 000 zł.
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Pierogi włodarskie w Niemczech

W dniach 23-25 sierpnia 2019 roku, delegacja Powiatu Nyskiego wraz z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich 
z Włodar przebywała w partnerskim Powiecie Mainz – Bingen z okazji 50-lecia istnienia Powiatu.

Przypomnijmy, że sołectwo Włodary w czerwcu zostało uhonorowane I miejscem za najlepsze przedsięwzięcie 
Odnowy Wsi w Powiecie Nyskim  w 2019 r. podczas  XVII Święta Powiatu Nyskiego. Uzyskanie pierwszej nagrody 
dało możliwość sołectwu zaprezentowania swoich kulinarii podczas festynu z okazji 50-lecia istnienia Powiatu. 
Koło Gospodyń Wiejskich z Włodar, ugościło wszystkich uczestników swoją specjalnością,  produktem lokalnym 
- „pierogami włodarskimi”. 



13 października 2019 roku  
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na dzień 13 października 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej.

Choć udział w wyborach w naszym kraju nie jest obowiązkiem, a stanowi uprawnienie warto z prawa do głosowania 
skorzystać, tym bardziej, że frekwencja wyborcza w naszej gminie niestety zawsze należała do najniższych w woje-
wództwie, stąd zachęcamy do wzięcia udziału w jesiennych wyborach.

 
W dniu 13 października  br.   

głosowanie w lokalach wyborczych  
przeprowadzone zostanie w godzinach 7:00 - 21:00. 

 
Wyborca zobowiązany będzie do przedłożenia członkom komisji dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdję-
ciem. Dokumentem tym, jest również okazanie członkom komisji swojej mTożsamośći działającej w ramach aplikacji 
mObywatel  udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. 
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Inicjatywa lokalna w Przydrożu Małym: 
„Ławki zakupimy, grilla rozpalimy,  

lokalną społeczność do działań zachęcimy cz. II”
W ramach inicjatywy lokalnej pn. „Ławki zakupimy, grilla rozpalimy, lokalną społeczność do działania zachęcimy 
cz. II” realizowanej przez sołectwo Przydroże Małe zostały zakupione  kolejne 2 ławki ogrodowe, które ułatwią 
organizację spotkań plenerowych z mieszkańcami wsi. Na realizację inicjatywy sołectwo pozyskało środki z budżetu 
gminy w wysokości 2 000 zł.  



Wykaz obwodowych komisji wyborczych 
 w Gminie Korfantów: 

Nr obwodu  
głosowania

Granice obwodu  
głosowania

Siedziba obwodowej  
komisji wyborczej

1 miasto: Korfantów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,  
Rynek 10, 48-317 Korfantów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

sołectwa: Kuropas,  
Niesiebędowice, Myszowice, 

Wielkie Łąki, Rynarcice,  
Puszyna, Rączka, Piechocice, 

Stara Jamka, Włostowa.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena,  
ul. Adama Mickiewicza 1, 48-317 Korfantów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3
sołectwa: Borek  
i Kuźnica Ligocka

 
Świetlica Wiejska, Kuźnica Ligocka 29, 48-317 Korfantów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 sołectwo: Przechód Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przechód 239, 48-317 Korfantów

5 Sołectwo : Rzymkowice

 
Świetlica Wiejska, Rzymkowice 152 a, 48-317 Korfantów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6
sołectwa: Pleśnica, Przydroże 

Małe i Przydroże Wielkie
Świetlica Wiejska, Przydroże Małe 55, 48-325 Korfantów

Nr obwodu  
głosowania

Granice obwodu  
głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

7 sołectwo: Ścinawa Mała

Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej, 
Ścinawa Mała ul. Rynek 45c, 48-325 Korfantów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8
sołectwa: Ścinawa Nyska, 
Jegielnica, Gryżów, Węża

Wiejski Dom Kultury, Ścinawa Nyska ul. Nyska 21, 48-325 Korfantów

9 sołectwo: Włodary Szkoła Podstawowa, Włodary ul. Szkolna 1, 48-317 Korfantów

10
Dom Pomocy Społecznej 

„Maria”
Dom Pomocy Społecznej „Maria”, ul. 3 Maja 2, 48-317 Korfantów

11
Opolskie Centrum  

Rehabilitacji
Opolskie Centrum Rehabilitacji, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów
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Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów

W październiku br. Burmistrz Korfantowa przewiduje rozpoczęcie procedury związanej ze sporządzeniem studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w granicach administracyjnych gmi-
ny. Informacje dotyczące sporządzenia studium będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl oraz tablicach ogłoszeń. W związku z powyższym zapraszam 
zainteresowanych do składania wniosków.

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy, stąd tak ważny jest udział miesz-
kańców gminy, szczególnie zainteresowanych wprowadzeniem zmian do jego obecnych zapisów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla części gruntów wsi Piechocice

Obecnie trwają prace związane z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice. Projekt ww. planu wraz z prognozą odziaływania na 
środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: 
www.bip.korfantow.pl oraz w siedzibie tut. Urzędu, w dniach od 30 września 2019 r. do 28 października 2019 r. Dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 28 października 2019 r. w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie o godz. 16.00. Uwagi dotyczące ww. projektu planu można skła-
dać w terminie do 12 listopada 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z projektem ww. planu oraz do wzięcia udziału  
w dyskusji publicznej.

Zachęcamy mieszkańców w szczególności Piechocic  do zainteresowania się tematem.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla części gruntów wsi Gryżów

Obecnie trwają prace nad sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
gruntów wsi Gryżów. Informacje odnośnie ww. planu będą bieżąco udostępniane na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl oraz w siedzibie tut. Urzędu.

Zachęcamy mieszkańców w szczególności Gryżowa do zainteresowania się tematem.
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„Tradycje polskiej wsi – Dożynki 2019”  
inicjatywa lokalna realizowana wspólnie przez Gminę Korfantów.

Dnia 25 sierpnia 2019 roku w Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych w Korfantowie działkowicze z całej Gminy obchodzili  
Dzień Działkowca. W uroczystości wziął udział Pan Janusz 
Wójcik - Burmistrz Korfantowa.

Dzień ten był okazją do wręczenia odznaczeń dla zasłużo-
nych działkowców oraz dyplomów za wzorowe prowadzenie 
działek.  

Po części oficjalnej rozpoczęły się programy artystyczne  
w wykonaniu zespołu „Echo Korfantowa” oraz studia pio-
senki MGOKSiR. Uczestnicy inicjatywy biesiadowali również 
podczas zabawy tanecznej. 

Rodzinne Ogrody Działkowe w Korfantowie pozyskały środki 
w wysokości 1500 zł na działania pn.”Tradycje polskiej wsi – Dożynki 2019” z budżetu Gminy Korfantów w ramach 
inicjatywy lokalnej.  

Gminne Święto Plonów:  
Przechód i Borek 2019

W sobotę 7 września br. miały miejsce obchody 
Święta Plonów Gminy Korfantów. Tegorocznymi go-
spodarzami były sołectwa Przechód oraz Borek.

Licznie przybyli na przechodzką ziemię rolnicy wraz 
z pozostałymi uczestnikami, wyruszyli w barwnym 
korowodzie, aby podziękować za tegoroczne plony 
ziemi w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Prze-
chodzie. Po mszy dziękczynnej korowód wyruszył na 
przechodzkie błonia. Tam Starostowie Dożynek: Pani 
Grażyna Hoffmann i Pan Andrzej Faber wręczyli na 
ręce Burmistrza Korfantowa Janusza Wójcika chleb 
dożynkowy, symbol urodzajnych zbiorów.

Tradycyjnie, jak co roku miał miejsce konkurs ko-
ron dożynkowych. I miejsce zajęła korona sołectwa 
Puszyna. Kolejno uplasowały się korony z sołec-
twa Rzymkowice i Stara Jamka. Należy zaznaczyć, 
iż wszystkie korony zaprezentowane podczas te-
gorocznych dożynek zasługują na uznanie, bowiem 
każda z nich jest wyrazem niezwykłego zaangażo-
wania mieszkańców sołectw, trudu, pracy i poświę-
cenia osób je przygotowujących.
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Również doceniono trud rolników z naszej Gminy, za 
swoją działalność rolniczą wyróżnieni zostali Państwo 
Helena i Piotr Gackowie z Przechodu, Pan Andrzej Fa-
ber z Borku oraz Państwo Jolanta i Sylweriusz Preus-
sner z Włostowej. Gratulujemy!

Tegoroczne obchody Święta Plonów zostały uświet-
nione przez występy dzieci z ZSP w Przechodzie, mło-
dzież ze Studia Piosenki działającego przy MOKSiR 
Korfantów, Chór wokalny z Łącznika. Uznaniem cieszył 
się również występ kapeli podwórkowej „Lewiniacy”,  
a obchody zakończyła tradycyjna zabawa na świeżym 
powietrzu.

Sołtys wsi Borek
Małgorzata Siwek
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Zachęcamy do skorzystania z oferty  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  
Sportu i Rekreacji w Korfantowie.
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ROZKŁADY JAZDY  
NOWYCH PRZEWOZÓW  

POWIATOWYCH  
I WOJEWÓDZKICH

Szanowni podróżni, z przyjemnością informujemy, że z dniem 
2 września 2019 roku na terenie naszej gminy uruchomiono 
nowe kursy powiatowe oraz wojewódzkie.

W ramach przewozów powiatowych utworzono 3 nowe linie, 
które realizowane będą przez nyski PKS. Uruchomienie tych 
kursów zabezpieczyło dojazd komunikacją publiczną z prawie 
wszystkich miejscowości naszej gminy do miasta powiato-
wego. Operatorami przewozów o zasięgu wojewódzkim są 
OPOLSKIE PKS S.A oraz PKS w Nysie sp. z o.o. Nyskie przed-
siębiorstwo realizować będzie przewóz relacji  NYSA-PRUD-
NIK (przez Gryzów), zaś opolski PKS utworzył połączenie na 
trasie PRUDNIK-OPOLE, przebiegające przez całą długość 
naszej gminy. Powyżej opisana sieć komunikacyjna uzupeł-
niana oraz wspomaga jest przez organizowaną przez nas ko-
munikację zbiorową realizowaną w granicach naszej gminy. 
Szczegółowe rozkłady jazdy przedstawione zostały poniżej.
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