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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".
Instytucja odpowiedzialna za treść materiału informacyjnego - Urząd Miejski w Korfantowie

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dziewięć par małżeńskich z Gminy Korfantów zostało odznaczonych
medalami przyznanymi przez Prezydenta Polski Bronisława
Komorowskiego. Akt dekoracji przyjęli: Bogumiła i Franciszek Bartków
z Włostowej, Maria i Henryk Drozd z Gryżowa, Monika i Ginter Gacka
z Korfantowa, Teresa i Jan Kłonowscy z Korfantowa, Maria i Jan Misa
z Węży; Halina i Adam Rybotyccy ze Ścinawy Nyskiej, Julia i Stanisław
Szlęzak z Przydroża Małego, Zofia i Lech Walczak z Korfantowa oraz
Maria i Edward Zarzeczni z Korfantowa.

Dyplom Europejski został wręczony władzom Korfantowa na
podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wręczenie
Flagi Europy odbędzie się w Korfantowie, podczas specjalnej
uroczystości.
Flaga Honorowa - symbolizująca związek narodów Europy - to
druga w kolejności z czterech nagród przyznawanych przez Radę
Europy. Następnymi są Honorowa Plakietka (Tablica) i Nagroda
Europejska - najwyższe wyróżnienie przyznawane gminom
współpracującym z miastami partnerskimi w dziedzinie integracji
europejskiej.
W tym roku flagę honorową otrzymały także trzy inne polskie
miasta: Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Gołdap (woj.
warmińsko-mazurskie) i Święciechowa (woj. wielkopolskie).
Friedland w Dolnej Saksonii (Niemcy) - miasto partnerskie
Korfantowa - również zostało uhonorowane flagą honorową za
propagowanie idei europejskiej.

FLAGA HONOROWA DLA KORFANTOWA
W 2011 roku Korfantów został wyróżniony Dyplomem Europejskim.
W tym roku stolica gminy otrzymała Flagę Honorową.

Złote gody

WSPÓLNIE PRZEZ ŻYCIE

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 3

Decyzję o tym prestiżowym wyróżnieniu podjęła 23 kwietnia br. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju
Parlamentu Europejskiego. Korfantowski samorząd złożył wniosek do Sekretariatu Generalnego Rady Europy w Strasburgu z końcem
ubiegłego roku. Takie wyróżnienie jest nagrodą dla wszystkich mieszkańców Korfantowa zaangażowanych i wspierających współpracę
zagraniczną miasta. Korfantów i jego samorząd został doceniony za współpracę i propagowanie idei partnerskiej z partnerskimi
miastami Friedlandzkimi.

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
KORFANTÓW 2013 STRONA 5
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Wniosek o wsparcie unijne, złożony przez Gminę Korfantów
w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007–2013 pn. „Radosny
plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sportowo - zabawowych”
został rozpatrzony pozytywnie. Wkrótce w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego zostanie podpisana umowa przyznania
pomocy. Projekt obejmuje wykonanie prac związanych z przy-
gotowaniem terenu oraz zakup urządzeń zabawowo - sportowych
w celu doposażenia istniejącego już przyszkolnego placu zabaw
w Korfantowie. Rozbudowany oraz doposażony plac zabaw podobnie
jak do tej pory będzie dostępny nieodpłatnie mieszkańcom. Całość
operacji została oszacowana na kwotę 30.012,00 zł, z czego w ramach
przyznania pomocy na operację z zakresu Małych Projektów Gminie
przyznano kwotę 19.520,00 zł.

W ramach naboru Programu
„Działaj Lokalnie” wspierane
będą projekty, które inicjują
współpracę mieszkańców na
rzecz dobra wspólnego. Jest on
prowadzony z myślą o orga-
nizacjach pozarządowych oraz
grupach nieformalnych, które
podejmują wspólny wysiłek, aby
w ich społecznościach żyło się
lepiej.
W ramach konkursu wsparte
mogą być projekty, które:
• zakładają współdziałanie
mieszkańców, dzięki któremu
możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z potrzeb danej
społeczności,
• mają jasno określony cel,
dobrze zaplanowane działania,
mierzalne rezultaty i rozsądne
koszty realizacji,
• przewidują takie działania,
które będą kierowane do okreś-
lonej grupy odbiorców, a jedno-
cześnie będą służyć całej
społeczności,
• będą realizowane wspólnymi
siłami mieszkańców i instytucji
życia lokalnego - samorządów,
przedsiębiorców i organizacji
społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób
przemyślany angażowały zasoby
lokalne - naturalne, społeczne,
ludzkie i finansowe.
Program adresowany jest do
organizacji pozarządowych
posiadających osobowość
prawną (tj. fundacji, stowa-
rzyszeń, oddziałów Caritas
zarejestrowanych w KRS lub
klubów sportowych zarejestro-
wanych w ewidencji Starosty
Powiatowego), z wyłączeniem
fundacji skarbu państwa i ich
oddziałów, spółdzielni socjal-
nych i mieszkaniowych, stowa-
rzyszeń samorządów lokalnych,
Lokalnych Grup Działania
i Lokalnych Grup Rybackich,
Lokalnych Organizacji Turystycz-
nych (działających na podstawie
Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Polskiej Organizacji Turystycz-
nej i w oparciu o ustawę prawo
o stowarzyszeniach, zgodnie
z Art. 4. ustawy o POT) oraz
związków stowarzyszeń. W na-

Działaj lokalnie!

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI I GRUP
Partnerstwo Borów Niemodlińskich  zostało wybrane na Lokalną Organizację
Grantodawczą programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce. Swoją działalność stowarzyszenie będzie prowadzić m.in. w gminie
Korfantów. Najbliższy nabór wniosków planowany jest na lipiec br.

borze mogą brać również udział
grupy nieformalne (w tym także
oddziały terenowe organizacji
nieposiadających osobowości
prawnej), w których imieniu
wniosek złoży organizacja poza-
rządowa lub jedna z następu-
jących instytucji publicznych:
przedszkole publiczne, szkoła
publiczna, instytucja kultury,
biblioteka publiczna, ośrodek
pomocy społecznej, jednostki
samorządu terytorialnego (jeżeli
nie wspierają finansowo kon-
kursu „Działaj Lokalnie”),
Lokalne Grupy Działania,
Loka lne Grupy Ryback ie
i Lokalne Organizacje Turystycz-
ne. Instytucje te muszą posiadać
osobowość prawną lub dyspo-
nować stosownym pełnomoc-
nictwem od organu, któremu
podlegają, do reprezentowania
go w zakresie umożliwiającym
przeprowadzenie planowanych
działań, podpisanie umowy oraz
rozliczenie projektu.
Wnioskodawcy muszą mieć
siedzibę w gminach: Dąbrowa,
Łambinowice, Komprachcice,
Tułowice, Niemodlin, Strzeleczki,
Biała, Prószków, Korfantów
i planują prowadzić działania na
terenie jednej z tych gmin.
Maksymalna kwota dotacji -
maksymalnie 6.000 zł, w ramach
najbliższego naboru planowane
jest przyznanie od 6 do 10
dotacji. Wkład własny wynosi
minimum 25% wartości wnios-
kowanej dotacji, przy czym: min.
5% musi zostać wprowadzone
do projektu w postaci finanso-
wej, a pozostałą część w postaci
wkładu usługowego, rzeczo-
wego lub pracy wolontariuszy.
Wkład można pozyskać i zaanga-
żować w trakcie realizacji
projektu, we wniosku należy
wskazać wysokość wkładu i pla-
nowane źródła finansowania.
Czas realizacji projektów:
wrzesień 2013 - kwiecień 2014.
Konsultacje udzielane będą
w : Pa r t n e r s t w i e B o r ó w
Niemodlińskich, tel. 774606 351,
niemodlinskie@op.pl.
Więcej na stronie:
www.boryn iemodl insk ie .p l

RADOSNA ZABAWA

W Korfantowie odbyły się obchody Powiatowego
Dnia Ochrony Przeciwpożarowej, w których
uczestniczyli przedstawiciele Ochotniczych Straży
Pożarnych z całego terenu powiatu nyskiego.

Mieszkańcy stolicy gminy mogli obserwować przemarsz strażaków
i orkiestry dętej ulicami miasta na mszę św. w Kościele pw. Trójcy
Świętej, a następnie na Stadion Miejski, gdzie nastąpiła dekoracja
uhonorowanych druhów oraz jednostki OSP z Przełęku.
Podczas uroczystości doceniono pracę strażaków - „Złotym Znakiem
Związku” odznaczeni zostali: dh Zenon Kierpal z OSP Łambinowice
oraz dh Henryk Kierpal z OSP Włostowa. „Medalem Honorowym im.
Bolesława Chomicza” odznaczony został dh Zdzisław Martyna - Prezes
Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego w Korfantowie, a jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przełęku została odznaczona
„Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKÓW

MIEJSKI DOM KULTURY W KORFANTOWIE

ZAPRASZA NA

XXII WOJEWÓDZKI DZIECIĘCY

FESTIWAL PIOSENKI

KORFANTÓW 2013

13 czerwca br.: występy solistów i zespołów wokalnych szkół podstawowych

14 czerwca br.: występy solistów i zespołów wokalnych gimnazjalnych

miejsce: Sala Widowiskowa Miejskiego Domu Kultury

godzina: 9.30
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17 maja 2013 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Korfantowie
odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
"Złote Gody". Odznaczenia wręczał Burmistrz Korfantowa Zdzisław
Martyna. Urząd miejski reprezentowali Sekretarz Gminy: Jarosław
Szewczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimierz Didyk,
Kierownik Urzędy Stanu Cywilnego: Elżbieta Nowak oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji: Stanisław Wolny.
Kierownik USC, Elżbieta Nowak podziękowała jubilatom za przybycie
oraz za to, że los dał nam możliwość spotkana się z nimi:
-

Burmistrz pan Zdzisław Martyna ze wzruszeniem dziękował wszystkim
parom za wkład wniesiony w życie rodzinne i społeczne Gminy
Korfantów, podkreślił też, jak ważna jest, by w trudnych chwilach nie
poddawać się, lecz wytrwać i tej właśnie wytrwałości pogratulował
przybyłym jubilatom.
Po części oficjalnej dostojni jubilaci przy słodkim poczęstunku,
słuchali koncertu przygotowanego specjalnie na tę uroczystość przez
Chór "Echo Korfantowa".

Nie każdemu jest dane, by razem świętować pięćdziesiąt lat
wspólnego, szczęśliwego życia. Państwo przeżyliście
w swych małżeństwach wiele lat, zarówno w tych dobrych
czasach, jak i złych. Włożyliście wiele troski w wychowanie
swoich dzieci, stworzyliście kawałek rodzinnej historii.

B. Ilków

Złote gody

WSPÓLNIE PRZEZ ŻYCIE
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

- Przede wszystkim trzeba się dopasować, ale to przychodzi
z czasem dzięki tolerancji, pójściem na ustępstwa. No i trzeba się
kochać i szanować. Wówczas wszystko jest łatwiejsze. Te wartości
przekazaliśmy też naszym dzieciom, które są wspaniałe.
Dochowaliśmy się dwojga dzieci oraz czworga wnucząt. Do dziś
jesteśmy szczęśliwi i wciąż mocno się kochamy i nawzajem
szanujemy.

Jaka jest recepta na
udane małżeństwo –
zapytaliśmy Bogumiłę
i Franciszka Bartków
z Włostowej, którzy
świętowali  53 lata
małżeństwa:

Pani Daniela jest członkinią
Gminnej Grupy Twórczości
Ludowej przy MGOK w Korfan-
towie. Jej pasją jest koron-
karstwo szydełkowe. Już od
wczesnych lat dziecięcych
uwielbiała szydełkować, swoją
pierwszą serwetkę wyszydeł-
kowała mając zaledwie 6 lat. Gdy
była w IV klasie szkoły
podstawowej, jej prace były już
wystawiane, m.in. w Warszawie.
Inspiracji do swoich dzieł szuka
na wystawach, w galeriach,
muzeach, kiedyś specjalnie
odwiedziła sławny z koronek na
całą Polskę Koniaków, czerpie
też pomysły z otaczającej ją
przyrody, szczególnie często
sięga po motywy kwiatowe.

DANIELA SOSIŃSKA

Artystka stara s ię sama
wymyślać i tworzyć niepowta-
rzalne wzory, a każdy szczegół
romantycznych koronek jest
opracowany wyłącznie przez nią,
unika bowiem książkowych
i poradnikowych schematów.
-

– opowiada.
Pani Daniela w swoją twórczość
wkłada swoje serce i zapał – gdy
szydełkuje kwiat róży, to każdy
płatek i listek jest wyraźnie
wyeksponowany.
-

W muzeum we Wrocławiu
przyglądałam się haftom
przestrzennym i na ich
podstawie nadałam taką
przestrzeń także swoim
koronkom

Szydełkowanie mnie
uspokaja i re laksu je .

Przynosi też
ogromną sa-
tysfakcję, gdy
mogę komuś
pokazać i poda-
rować część
m o j e j w y o -
braźni – zdradza
pani Daniela.
Artystka ma od
jakiegoś czasu
t a k ż e d r u g ą
pasję: maluje
kwiaty. Zakochała
się w malarstwie
i stale w tym
k i e r u n k u s i ę
dokształca.
W ubiegłym roku była wraz ze
swoim synem Zbigniewem
w Berlinie na kursie malowania
kwiatów. Kurs składa się
z czterech etapów: brązowy,
srebrny, złoty i brylantowy.
Ukończenie każdego z etapów
otwiera drogę do kolejnego, po
każdym z nich otrzymuje się
certyfikat, który upoważnia do
prowadzenia różnych kursów,
szkoleń czy warsztatów. Pani
Daniela ma Certyfikat "BRONZE
CLASS FLORAL PAINTING".
Właśnie oboje z synem szykują
się do wyjazdu na drugi
"srebrny" etap kursu, który ma
ich wprowadzić w kolejne arkana

wtajemniczenia w malarstwie.
Maluje głównie farbą olejową,
która pięknie podkreśla fakturę
kwiatów.
W październiku pani Daniela
będz ie prowadzi ła pokaz
z malowania skierowany dla
dzieci i młodzieży, ale również jej
prace będzie można obejrzeć na
Wystawie Korfantowskiej Jesieni
Artystycznej oraz na innych
wystawach organizowanych
przez Gminą Grupę Twórczości
Ludowej.

B. Ilków

Daniela Sosińska, emerytka (66 l.), urodziła się w Bytomiu,
ale wychowała i uczyła  w Karlinie w dawnym
województwie koszalińskim, obecnie zachodnio-
pomorskim. Ukończyła studia Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu otrzymując tytuł magistra
rehabilitacji.  Do Korfantowa trafiła 1979 roku, dzięki
ogłoszeniu, które znalazła w prasie o wolnym etacie na
stanowisko rehabilitanta w Wojewódzkim Sanatorium
Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w Korfantowie, gdzie
pracowała aż do emerytury. Ma syna Zbigniewa, artystę
rzeźbiarza z wykształcenia, a fotografa z zamiłowania
(o Zbigniewie Sosińskim piszemy na stronie 4).



4

TU i TERAZ

Pana Zbigniewa oprócz rzeźby
i malarstwa fascynuje foto-
grafia. Pierwszy swój aparat
fotograficzny otrzymał na
I Komunię Świętą. Dzisiaj jego
wyjątkowe zdjęcia są rozpo-
znawalne także poza granicami
gminy. Fotografuje m.in. dla
WOPR, artystycznie doku-
mentując organizowane przez
tę instytucję zawody i imprezy.
W swoim portfolio ma także
zdjęcia podwodne, dla Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Korfan-
towie przygotowuje foto-
reportaże, które - jak sam
przyznaje - traktuje jak wyjąt-
kowe wyzwanie artystyczne.
Artysta jest również współ-
autorem ostatniego folderu
poświęconego Gminie Korfan-
tów. Zbigniew Sosiński zajmuje
się również fotografią ślubną,
tworząc unikatowe piękne
zdjęcia młodych par w różnych
sceneriach. Jednak jego
największą pasją jest sztuka
analogowa.
Fotografia nawiązująca do
malarstwa (piktorializm) jest
tym, nad czym pan Zbigniew
pracuje, co wciąż na nowo
poznaje i czego doświadcza.
Z pozoru zwykłe zdjęcie
portretowe może stać się
obrazem przypominającym
akwarelę.
- Nazywam to akwarelą
fotograficzną. Taki obraz
uzyskuje s ię poprzez
nadkładanie na siebie kilku
warstw np. w programie
komputerowym Photo-
shop, ale używam wielu

Zbigniew Sosiński

ZATRZYMANE W KADRZE

r ó ż n y c h p r o g r a m ó w
g r a f i c z n y c h , w c e l u
uzyskania efektu malowa-
nego obrazu. Zrobiłem
z d j ę c i e l a s u w n o c y
z użyciem lampy błyskowej,
p o c z y m z m i e n i ł e m
pozytyw na negatyw i po
obrobieniu go w programie
komputerowym wyszedł

świat zupełnie wyideali-
zowany, nierzeczywisty,
baśniowy i tajemniczy

Staram się uchwycić
p i ę k n o n a t u r y , n i e
wyolbrzymiam brzydoty,
unikam jej. Moje zdjęcia są
pełne pozytywnych wrażeń
i cudownych doświadczeń.
Są pełne emocji i roman-
tyzmu. Czasami widać

–
tłumaczy artysta.
Fotografuje głównie przyrodę:
pejzaże, zwierzęta, rośliny,
kwiaty, ale nie ucieka od
tematów, w których motywem
przewodni są ludzie.
-

w nich pewne poczucie
humoru, ale staram się nie
robić zdjęć krytycznych
i ośmieszających, by nikogo
nie urazić

Lubię pracować nocą,
ponieważ wówczas jest
cisza i mogę się skupić
oraz całkowicie oddać
twórczości

B. Ilków

– tłumaczy.
W jego pracach znajdziemy
również zdjęcia abstrakcyjne,
które uzyskuje korzystając
z metody tzw. makrofotografii.
Dzięki takim zabiegom, zwykła
kałuża oleju lub benzyny
przeistacza się nagle w świat
kosmiczny. Wykorzystując
makroobiektyw, robi zdjęcie
w przybliżeniu, następnie
w specjalnym programie
komputerowym wyodrębnia
detale, które stanowią główny
obraz zdjęc ia , uzyskuje
w pros ty sposób e fek t
niezwykłości. Niektóre foto-
grafie są tak surrealistyczne, że
trudno odgadnąć czym na
początku był fotografowany
przedmiot.
Pan Zbigniew wciąż ekspe-
rymentuje z fotografią, która
jest jego ogromną pasją. Praca
nad stworzeniem jednego
abstrakcyjnego zdjęcia lub
akwareli fotograficznej zajmuje
mu całą noc.
-

– przyznaje.
Prace pana Zbigniewa można
na co dzień oglądać w jednym
z salonów kosmetycznych
w Korfantowie, gdzie wisi jego
stała galeria. Ale są również
wystawiane na wszystkich
wystawach organizowanych
p r z e z o ś r o d e k k u l t u r y
w Korfantowie.

Zbigniew Sosiński (37 lat), od kilku lat członek
Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej
w Korfantowie, urodzony w Białogardzie (dawniej
woj. koszalińskie, obecnie zachodniopomorskie), do
Korfantowa przyjechał wraz z mamą Danielą w 1979
roku jako trzylatek. Ukończył Liceum Ogólno-
kształcące w Nysie o profilu plastycznym oraz Studia
Wyższe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
otrzymując dyplom magistra sztuki  - specjalność
rzeźbiarstwo. Za swoją pracę magisterską otrzymał
Dyplom Uznania za najciekawszą pracę. To wielkie
wyróżnienie – taki tytuł otrzymuje zawsze tylko
jedna osoba z danego kierunku. Uroczystość
wręczenia Dyplomów Uznania prowadził sam
profesor Jerzy Stuhr.
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Doroczny Jarmark Miejski odbył się 26 maja br. Mieszkańcy
Korfantowa i okolicznych miejscowości mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach rękodzielniczych, oklaskiwać artystyczne prezentacje
lokalnych zespołów i kupić nietuzinkowe wyroby przybyłych na to
wydarzenie artystów.
Była także możliwość uczestniczenia w warsztatach kowalskich,
garncarskich, stolarsko-modelarskich oraz tkackich.

JARMARK MIEJSKI

Bogate i zróżnicowane stoisko zaprezentowali artyści
z Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej.

... prezentuje zabawne myszki wykonane techniką szydełkowania.

Uczniowie korfantowskiej podstawówki razem ze swoimi mamami
przygotowali smaczne wypieki.

Na plenerowej scenie wiele się działo: śpiewał chór „Echo Korfantowa”, zagrali młodzi
muzycy Prywatnej Szkoły Muzycznej w Nysie, działający przy domu kultury

w Korfantowie, a także gimnazjaliści (na zdjęciu), którzy zaprezentowali
znakomite wokalne umiejętności.

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze odbyły się 5 maja br.
na Stadionie Miejskim w Korfantowie. Dopisały jednostki, pogoda
i kondycja. W strażackich zmaganiach wzięło udział 11 drużyn.
Rywalizowano w dwóch kategoriach: seniorzy (8 drużyn), kobiety
(3 drużyny). Sędzią Głównym zawodów był mł. kpt. Wojciech
Zwardoń. W tym roku dodatkowym elementem zawodów była
musztra prezentowana przez strażackie drużyny. Nie miała ona co
prawda wpływu na ocenę końcową przygotowania strażaków do
pełnienia tej funkcji, ale zwłaszcza dla licznie przybyłych tego dnia
obserwatorów zawodów była interesująca.

Wyniki w poszczególnych
kategoriach przedstawiają się

następująco:

I OSP Włostowa
II OSP Korfantów

III OSP Rzymkowice I
IV OSP Ścinawa Mała

V OSP Włodary
VI OSP Przechód

VII OSP Rzymkowice II
VIII OSP Węża

I Rzymkowice
II Włodary

III Włostowa

Seniorzy:

Kobiety:

ZAWODY STRAŻACKIE
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej dzieci, młodzież
oraz nauczyciele obchodzili Dzień Patrona. Podczas apelu, na który
przybyli zaproszeni gości, uczniowie wraz z wychowawcami
zaprezentowali informacje dotyczące I Armii Wojska Polskiego.
W przedstawieniu udział wzięli uczniowie z klasy III, V i VI. Delegacje
klas złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową.

W Miejskim Domu Kultury w Korfantowie jak co roku, odbyły się
kolejne „XIX Majowe Spotkania z Poezją Korfantów 2013” pod
patronatem Burmistrza Korfantowa. Konkurs zorganizowały: Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sport i Rekreacji oraz Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Korfantowie. Celem konkursu była min.
popularyzacja poezji poetów polskich wśród dzieci i młodzieży
szkolnej. Rok 2013 został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima w związku
z czym konkurs został poświęcony jego twórczości.
W konkursie recytatorskim uczestniczyło piętnaścioro dzieci ze szkół
podstawowych oraz jedenaścioro młodzieży gimnazjalnej. Każdy
z uczestników przygotował jeden wiersz Juliana Tuwima i tak można
było usłyszeć „Lokomotywę”; „O Grzesiu Kłamczuchu i jego Cioci” czy
„Po prostu”. Dzieci i młodzież wykazała się ogromnym
zaangażowaniem, każdy występ był dobrze przygotowany choć nie
zabrakło tremy, z którą dzielnie walczyli młodzi recytatorzy.

Komisja w składzie: Ewa Maj Szczygielska, Edmund Borzemcki oraz
Beata Znojek wyłonili zwycięzców w kategoriach:

1 miejsce ex aequo: Oliwia Hauzer ze Ścinawy Małej i Wiktoria
Paszkowska z Korfantowa
2 miejsce: Patrycja Krypel ze Ścinawy Małej
3 miejsce: Katarzyna Grabarczyk ze Ścinawy Małej
wyróżnienie: Dominika Szurgut z Włodar

1 miejsce ex aequo: Marta Łuczyszyn z Korfantowa i Katarzyna
Charłamów równie z Korfantowa
2 miejsce: Kamila Buczkowska z Korfantowa
3 miejsce Daniela Sapiecha ze Ścinawy Małej
wyróżnienie: Aleksandra Gąsiorek ze Ścinawy Małej.

Najlepsi recytatorzy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe
w postaci książek.

Kat. I – uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych:

Kat. II – czuniowie klas I-III Gimnazjum:

Spotkania z poezją

W KLIMACIE TUWIMA

Niektórzy uczniowie uczestniczą w tym konkursie od kilku lat - chętnie biorą w nim
udział, sprawia im wiele radości i jest wspaniałym wyzwaniem.

Oliwia Hauzer  (12 l.) – uczestniczy po raz drugi w konkursie; Patrycja Krypel  (12 l.)
i Kasia Grabarczyk  (13 l.) – piąty raz; Wiktoria Bocheńska  (13 l.) – po raz drugi

Manuela Pucek  (10 l.) – w konkursie uczestniczy co rok, sama przyznaje, że nie pamięta,
który to już raz. Aleksandra Remban  (12 l.) – jest tu po raz szósty,

a Patrycja Dobrowolska (13 l.) – po raz piąty.

W pierwszym tygodni maja br. w Zespole Szkolno-Przedszkolny
w Ścinawie Małej odbywał się tydzień europejski. W tym czasie
placówka zmieniła wystrój - na korytarzach pojawiły się kolorowe
plakaty przedstawiające najciekawsze informacje dotyczące państw
Unii Europejskiej. Rozbrzmiewała muzyka, można też było
zasmakować kuchni europejskiej, którą serwowała szkolna
kawiarenka.
Odbywały się także quizy, konkursy oraz lekcje poświęcone Unii
Europejskiej.

UNIJNA SZKOŁA ŚWIĘTO SZKOŁY
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W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Korfantowie organizowane są warsztaty
teatralne. Prowadzi je zawodowy aktor - Tomasz
Stochniał, który urodził się w Opolu, jest absolwentem
szkoły teatralnej w Krakowie, posiada Państwowy
Dyplom Aktora Dramatu. Zawodowo był związany ze
scenami teatrów w Krakowie i Radomiu. Aktor powrócił
do rodzinnego miasta Opola i utworzył na stałe 6 grup
teatralnych na terenie naszego województwa: są to
grupy w Zdzieszowicach, Prószkowie, Dobrzeniu
Wielkim, Popielowie, Łubnianach oraz od ponad
miesiąca w Korfantowie. Prowadzi również zajęcia ze
studentami a Uniwersytecie Opolskim.

-

– tłumaczy pan Tomasz.
Korfantowska grupa dopiero się formuje - obecnie składa się
z dziesięciu gimnazjalistów, w której uczestniczy tylko jeden chłopak.
Nabór wciąż trwa:
-

- mówi aktor.
W korfantowskim domu kultury zajęcia trwają, a na czerwiec
planowane jest pierwsze przedstawienie. Jak twierdzi prowadzący
zajęcia, postępy młodych aktorów już widać.
Warsztaty zaczynają się od ćwiczeń oddechowych i pracy przeponą.
Następnie jest trening właściwej wymowy i dykcji, które nie należą do
łatwych. Młodzież powtarza chórem słowa: "bra bre bri"; "kukułeczka
gagatek"; "papka babka"; "coraz zażartsza", ale prawdziwym
mistrzostwem jest wymówienie zdań typu: "wyindywidualizowaliśmy
się z rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeinte-
lektualizowane i przeliteraturalizowane dzieło". Z tym ćwiczeniem
uczestnicy mieli najwięcej problemów, jednak mimo trudności widać
było, że młodzież doskonale się przy tym bawi.
-

– doradzał Tomasz
Stochniał w trakcie zajęć.
Kolejnym dość trudnym ćwiczeniem wymagającym perfekcji były
ćwiczenia na wyobraźnię. Jak twierdzi pan Tomasz, zawodu aktora nie
ma bez dobrze rozwiniętej wyobraźni.
-

– podpowiada aktor. Ćwiczenia te wymagają ogromnego
skupienia i koncentracji, moment rozproszenia powodował, że
przyszłe gwiazdy musiały zaczynać od nowa.
-

–
tłumaczy Tomasz Stochniał.
Na kolejnych zajęciach uczestnicy warsztatów będą odgrywać sceny
z różnych dzieł literatury klasycznej jak i współczesnej. Dziewczyny
najchętniej chciałyby odgrywać scenki z dzieła Shakespearea "Romeo
i Julia".

Praca z młodzieżą sprawia mi wiele radości, młodzież jest
otwarta i chętna do poznania trudnej sztuki aktorskiej,
chętnie biorą udział we wszystkich ćwiczeniach, a ja jestem
szczęśliwy, gdy mogę dzielić się swoją wiedzą aktorską
z uczniami

Najchętniej na tego typu warsztaty zapisują się
dziewczyny, niestety na moich zajęciach chłopcy stanowią
bardzo nieliczną grupę, wręcz są to jednostkowe przypadki,
a szkoda

Wymaga to długich ćwiczeń, ale można dojść do perfekcji.
Trzeba tylko być systematycznym i codziennie ćwiczyć.
Należy się skupić na wymowie samogłosek, wówczas dykcja
się poprawi a spółgłoski same wam wyjdą

Wyobraźcie sobie, że trzymacie w ręku piłkę, trzeba ją
naprawdę zobaczyć, poczuć jej fakturę, wielkość, ciężar,
a teraz odbijajcie ją od ziemi, odrzucajcie, podążajcie za nią
wzrokiem

To są bardzo ważne ćwiczenia dla aktora, ponieważ dzięki
dobrze rozwiniętej wyobraźni potrafimy zagrać każdą rolę,
gdy mówimy tekst nasz organizm naturalnie reaguje, na
przykład, gdy wyobrazimy sobie, że ktoś do nas podchodzi
z nożem – gdy to naprawdę zobaczymy w naszej wyobraźni,
nasze ciało automatycznie cofnie się przed ciosem noża

B. Ilków

Warsztaty teatralne dla młodzieży

NARODZINY GWIAZD

Kacper Mąkosz: - Na warsztatach jest fajny klimat, można poznać swoich znajomych
z całkiem innej strony. Najtrudniej jest mi ogrywać emocje agresywne i scenki kłótni,

ponieważ nie mam wrogów.

Anna Bednarska i Aleksandra Szczygielska: - Lubimy przychodzić na zajęcia, bardzo
ciekawe doświadczenie, które nas rozwija.

Laura Borgoń i Kasia Babuśka: – Na pewno będziemy przychodzić na te zajęcia do końca
roku szkolnego, z panem Tomaszem mamy fantastyczny kontakt,

bardzo fajnie prowadzi zajęcia.

Ćwiczenia tonacji głosowej smutku
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Gmina Korfantów

Wydawca:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów, Rynek 4
tel. (77) 43 43 820, (77) 43 43 821
tel. (77) 43 43 823, (77) 43 43 824
fax: (77) 43 43 817

Tekst i zdjęcia:
D.Duchnowska, B. Ilków
oraz
materiały Urzędu Miejskiego w Korfantowie,
placówek oświatowych oraz MGOKSiR.

TU i TERAZ

W Korfantowie odbył się finał wojewódzki LZS
w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców szkół
gimnazjalnych.

W zawodach bardzo dobrze zaprezentowały się gimnazjalistki ze
Ścinawy Małej zajmując drugie miejsce. W decydującym meczu
o złoty medal uległy zaledwie jednym koszem 22:24 drużynie
z Chróściny Opolskiej. Pokonały natomiast 24:12 Gimnazjum
w Czarnowąsach, oraz 38:8 Gimnazjum w Pokoju w meczu
o miejsce trzecie Czarnowąsy pokonały Pokój 23:4.
Natomiast w śród chłopców niegościnni okazali się gimnazjaliści
z Korfantowa wygrywając wszystkie spotkania: z Pokojem 28:5,
Izbickiem 18:17 oraz walkowerem z Przyworami i tym samym
zajęli pierwsze miejsce. Drugie miejsce na podium przypadło
zawodnikom z Izbicka, którzy pokonali Pokój 15:10.

Finał wojewódzki LZS

PIŁKA KOSZYKOWA

Kilka wartościowych wyników uzyskali
lekkoatleci z Korfantowa podczas mitingów
rozpoczynających sezon w Chorzowie
i we Wrocławiu.

W Chorzowie podczas śląskiej Ligi młodzików najlepsze wyniki
uzyskali dyskobole: Mateusz Kozłowski (dysk 1 kg - 40,81 m),
Maciej Markowski (dysk 1 kg - 35,94 m), Klaudia Dawidowicz
(dysk 0,75 kg - 25,22 m). W skoku wzwyż wysokość 135 cm
zaliczyły: Marta Bieda i Milena Dziedzic. Natomiast wśród
biegaczy V klasę sportową na 600 m z czasem 1.39.70 s uzyskał
Paweł Krawczyk. Na tym samym dystansie Paulina Staffa bieg
ukończyła w czasie 1.57.30s.

We Wrocławiu najlepsze wyniki uzyskali: Agnieszka Malinowska:
200 m - 30.40 s, Klaudia Dawidowicz: rzut dyskiem - 23.65 m,
Angelika Mistarz: rzut dyskiem - 18.53 m, Monika Przybyła:
pchnięcie kulą - 8.25 m, Magdalena Kolek: pchnięcie kulą - 6.89
m, Marcin Świerczewski: skok w dal 5.07 m, Oskar Bednarski:
skok w dal - 4.48 m, Łukasz Mickiewicz: skok wzwyż – 155 cm,
Maciej Markowski: rzut dyskiem - 37.70 m, Mateusz Kozłowski:
rzut dyskiem - 34.53 m, Michał Przybyszewski: rzut oszczepem -
41.12 m, Waldemar Suchodolski: pchnięcie kulą - 11.88 m,
Mateusz Kozłowski: pchnięcie kulą - 11.30 m, Mateusz Kubiesa:
pchnięcie kulą - 12.96 m, Paweł Krawczyk: 800 m - 2.17.64 s.

Lekkoatletyka

SEZON ROZPOCZĘTY

W niedzielę 5 maja 2013 r. w filii Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przechodzie rozegrano
pierwszy z trzech etapów GRAND PRIX SKATA
o PUCHAR BURMISTRZA KORFANTOWA.

Organizatorem wydarzenia jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Korfantowie. Następny turniej odbędzie się
2 czerwca 2013 r., a finał zaplanowano na 4 sierpnia 2013 r.,
podczas tegorocznych obchodów Dni Korfantowa.
Zwycięzcy pierwszego spotkania: Marcin Wójcik, Jan Mencler,
Jerzy Wybraniec, Rafał Wolny, Paweł Kiszka, Krystian Brynza.

Ponad 400 zawodników wystartowało
w jednym z najstarszych crossów w Polsce
w Ostrzeszowie. Oprócz biegów młodzieżowych,
w których z powodzeniem wystartowali
zawodnicy z Korfantowa odbyły się również biegi
seniorów w ramach GRAND PRIX PZLA.

Nasza utytułowana lekkoatletka - Barbara Niewiedział zwyciężyła
w biegu na dystansie 4000 m. Natomiast na trzecim miejscu bieg
ukończyła jej koleżanka klubowa - Mariola Cieśla. Wśród
seniorów na dystansie 600 m trzecie miejsce zajął Piotr
Piotrowski. Sukcesy odnotowała także korfantowska młodzież -
wśród gimnazjalistek (rocznik 1999) trzecie miejsce na dystansie
2000 m zajęła Paulina Staffa. Wśród chłopców tego rocznika na
miejscu drugim bieg ukończył Paweł Krawczyk,
a tuż za nim na miejscu trzecim uplasował się Jakub Ligas.
W roczniku 1997-98 miejsce siódme na 2000 m zajął Artur Filin.

W dniach 20-21 kwietnia 2013 r.
w Hali Sportowej w Korfantowie odbył się
VIII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego,
którego organizatorem był Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Korfantowie przy współudziale
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu.

W rywalizacji drużynowej uczestniczyły teamy z Belgii, Francji, Czech
i Polski. W turnieju indywidualnym udział wzięło ponad 100
zawodników i zawodniczek. W sumie w turnieju zagrało ponad 160
zawodników. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, medale, puchary
i pamiątkowe dyplomy. Imprezę wsparli: Bank Spółdzielczy
w Prudniku, Anna i Fryderyk Coppin Fab-Style Sp. z o.o. Tułowice oraz
MS POLAND Spółka z o.o z Przydroża Małego.
W grach indywidualnych zwycięzcami w poszczególnych kategoriach
zostali: Marek Kądziela z UKS Polfin Oświęcim (kat. open), Aleksandra
Nowak z LZS Victoria Chróścice (kat. kobiety) oraz Oldrich Vrtal
z Frydlandt Czechy (kat. weterani). Natomiast tegoroczny
Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w kategorii drużynowej
zwyciężyła grupa UKS 12 Wrocław.

SKAT W PRZECHODZIE

KORFANTÓW OBECNY NA CROSSIE

VIII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego

WYNIKI SPORTOWEJ RYWALIZACJI


