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Cykliczne wydawnictwo poświęcone aktywności społecznej i innym zasobom Gminy Korfantów

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
a pod choinką wymarzonych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

Życzą

Mieszkańcom Gminy Korfantów

Nic nie tworzy tak wyjątkowego klimatu Świąt Bożego Narodzenia,
jak oryginalne, ręcznie robione ozdoby. Precyzyjne i niespotykane
dzieła korfantowskich twórców można było podziwiać i kupować
podczas dorocznego Kiermaszu Świątecznego, który odbył się
1 grudnia tego roku.

Więcej na stronie 3
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Duś

Radni

Już za chwilę święta

Kiermasz świątecznySzanowni Czytelnicy

31 grudnia tego roku kończymy realizację projektu,
w ramach którego mogli Państwo poznać społeczną
stronę Gminy Korfantów i jej najważniejsze zasoby:
twórczych ludzi, organizacje pozarządowe, nieformalne
grupy.

Ostatni tegoroczny numer miesięcznika „Gmina
Korfantów – Tu i Teraz” ukaże się po Świętach
Bożonarodzeniowych. Chcielibyśmy, aby w tym
ostatnim numerze 2013 roku ukazało się kalendarium
ważnych wydarzeń integracyjnych oraz otwartych imprez
(nieodpłatnych), zaplanowanych na rok 2014.

Zainteresowanych umieszczeniem informacji prosimy
o kontakt: gazeta.korfantow@wp.pl.
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Mieszkanka Korfantowa – Irena Grulich została wyróżniona
przez wrocławską Fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową” za zaangażowanie w zbieranie plastikowych
nakrętek, ze sprzedaży których dochód przeznaczany jest na
leczenie małych pacjentów.

Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
istnieje od 19 lat. Podopiecznymi Fundacji są mali pacjenci

Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od lat współpracuje z tym
ośrodkiem pani Irena. Jednym ze sposobów uzyskiwania środków
na działalność akademii oraz wybudowania Kliniki "Przylądek
Nadziei" (nowej siedziby KTSOiHDAM) jest zbieranie plastikowych
nakrętek, które przez Fundację są sprzedawane. Osoby
zainteresowane akcją mogą kontaktować się z Ireną Grulich –
tel.77 431 93 91. Od początku akcji „Nakrętka” udało się już
zebrać blisko 150 tys. zł!
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Od 2011 r. samorodni
artyści z Korfantowa
zapraszają mieszkańców
gminy na Kiermasz
Świąteczny.
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iermasz organizowany
jest zawsze w pierwszą

niedzielę adwentu w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Korfan-
towie. Zauważając rosnącą
popularność jarmarków
bożonarodzeniowych w wo-
jewództwie opolskim, nasi
artyści postanowili zorga-
nizować podobne wyda-
rzenie w swoim środowisku.

ierwszy kiermasz, który
odbył się w 2011 r., był

skromnym wydarzeniem,
udział w nim wzięło tylko
kilku przedstawicieli grupy.
Wówczas kiermasz nie
cieszył się dużą frekwencją,
nie zniechęciło to jednak
twórców do podjęcia po-
nownych działań w roku
następnym.

2012 r. organizację
przedsięwzięcia rozpo-

częto na kilka miesięcy
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przed terminem imprezy.
Pracownicy M-GOKSiR
w Korfantowie zadbali
o odpowiednią promocję
wydarzenia w lokalnym
środowisku poprzez wydruk
ulotek, plakatów i informacji
systematycznie podawa-
nych do w iadomośc i
publicznej. Do wzięcia
udz i a ł u w k i e rmaszu
zaproszono także innych
artystów-amatorów, za-
przyjaźnionych z lokalną
grupą twórców. Były to
osoby przyjezdne z Prud-
nika, Klucza i Niwnicy oraz
pacjenci z Opolskiego
Centrum Rehabilitacji w Kor-
fantowie, którzy podczas
terapii zajęciowej wykonali
przepiękne stroiki bożo-
narodzeniowe. Kiermasz
zorganizowano w salach M-
GOKSiR w Korfantowie,
dzięki czemu - pomimo
grudniowego ziąbu na
zewnątrz - wewnątrz pano-
wała ciepła i miła atmosfera.
Wystawcy zaprezentowali
rzeźby, obrazy, koronki,
hafty o tematyce bożo-
narodzen iowe j , wśród
eksponatów dominowały

ozdoby choinkowe oraz
wieńce adwentowe. Ta
edycja cieszyła się dużo
większą frekwencją niż
w roku poprzednim. Zapew-
ne wpływ na to miał
świąteczny nastrój, jaki
towarzyszył temu wyda-
rzeniu.

niedzielę 1 grudnia
2013 roku w korfan-

towskim Domu Kultury już po
raz trzeci odbył się Kiermasz
Świąteczny. Podobnie, jak
w roku ubiegłym informacje
o planowanym wydarzeniu
z o s t a ł y um i e s z c zone
na stronie internetowej
korfantow.pl, a także na
wielu plakatach i ulotkach.
Także i tym razem swoje
wyroby zaprezentowal i

W

domorośli artyści z Gminnej
Grupy Twórczości Artystycz-
nej oraz uczestnicy terapii
zajęciowej miejscowego
szpitala.

odczas tegorocznego
kiermaszu zaprezen-

towane zostały świąteczne
s łodk ie wyroby oraz
rękodzieło artystyczne
o tematyce bożonarodze-
niowej, m.in. szydełkowe
ozdoby choinkowe, hafto-
wane obrazki, serwety,
stroiki, wieńce adwentowe,
bombki i choinki.
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Ewa Szczepańska

Dokończenie ze strony 1

Znany i popularny autor opowiadań,
wierszy i powieści dla dzieci
i młodzieży odwiedził swoich
czytelników z gminy Korfantów.
13 listopada br. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Korfantowie
odpowiadał na pytania młodej
publiczności oraz rozdawał autografy.
Ci, którzy trzymali w rękach książki
autorstwa Beręsewicza otrzymali
osobiste dedykacje. Kolejka była
długa.
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aweł Beręsewicz jest autorem
powieści, opowiadań i wierszy dla

dzieci oraz laureatem wielu nagród
literackich - w sumie blisko dwa-
dzieścia książek opowiadających
o ciekawych historiach rówieśników
adresatów tej właśnie literatury. Pisarz
jest również autorem i współautorem
s łown ików po lsko-ang ie l sk ich
i angielsko-polskich. Pisarz doskonale
nawiązał kontakt z czytelnikami.
Opowiadając w intersujący sposób
o historiach bohaterów swoich książek
zachęcał do sięgnięcia po promowane
tytuły. Organizatorem tego spotkania
byli pracownicy Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Korfantowie.

aweł Beręsewicz od 2004 roku
współpracuje z krakowskim wy-

dawnictwem „Skrzat”, a od 2007 roku
również w łódzkim wydawnictwem
„Literatura”. Jest także tłumaczem
literatury angielskiej, a do jego
osiągnięć w tej dziedzinie należą: „ Ania
z Zielonego Wzgórza” – Lucy Maud
Montgomery, „Przemiana” – Margaret
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Natalia Paździerska, u której zdiagnozowano naczyniaka wewnątrz
rdzenia kręgowego potrzebuje naszej pomocy.
Każdy może wesprzeć mieszkankę Korfantowa w jej walce o życie.
Jak bardzo może liczyć na wsparcie mieszkańców, dowiódł koncert
charytatywny „Gramy dla Natalii”, który odbył się w korfantowskiej
Hali Sportowej 17 listopada br.
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atalia Paździerska po atakach choroby doznała porażenia
nerwowego i wymaga rehabilitacji. Jest też szansa na zamknięcie

naczyniaka - metoda, jaką proponują lekarze, jest skomplikowana
i niebezpieczna. Medycy polecają więc leczenie we Francji, w ośrodku
specjalizującym się w tego typu zabiegach. Koszt pierwszego to 12500
zł, wiadomo już, że będzie ich kilka. Do kwoty tej należy doliczyć koszty
medycznego transportu lotniczego w asyście lekarza, wynoszące ok.100
000 zł. Dlatego tak ważny był udział mieszkańców gminy w tym
wydarzeniu i dlatego tak ważna jest każda wpłacona na konto Natalii
kwota (numery kont w ramce).

odczas koncertu wolontariusze Komitetu "Nadzieja" przeprowadzili
zbiórkę publiczną, z której dochód przeznaczany zostanie na leczenie

oraz rehabilitację Natalii. Pozyskana w ten sposób kwota 6 830,00 zł
wpłacona została na konto fundacji Avalon, której jest podopieczną.

o udziału w koncercie organizatorzy zachęcili znakomitych muzyków.
Zagrali: Krzysztof Puma Piasecki, Kasia Puma Piasecka, Soul

Hunters Gospel Choir, The Shout, Janusz Tekiela, ANA Band, Echo
Korfantowa i Przyjaciele. Najmłodszym, którzy razem z rodzicami wsparli
swoją obecnością Natalię, czas umilał iluzjonista. Współorganizatorem
wydarzenia był Miejski Dom Kultury oraz Gimnazjum w Korfantowie.

ES, DD

Natalia Paździerska, u której zdiagnozowano naczyniaka wewnątrz
rdzenia kręgowego potrzebuje naszej pomocy.
Każdy może wesprzeć mieszkankę Korfantowa w jej walce o życie.
Jak bardzo może liczyć na wsparcie mieszkańców, dowiódł koncert
charytatywny „Gramy dla Natalii”, który odbył się w korfantowskiej
Hali Sportowej 17 listopada br.

Korfantów

Zagrali dla Natalii

Natalia jest podopieczną Fundacji Avalon - Bezpośrednia Pomoc
Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa,
KRS: 0000270809.

Wpłacone kwoty na konta Fundacji z dopiskiem: „PAŹDZIERSKA
2402” sfinansują operację oraz rehabilitację Natalii.

Nr konta:
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Przelewy walutowe lub zagraniczne:

Rachunek walutowy EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Rachunek walutowy USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Rachunek dla przelewów zagranicznych
w innych niż EUR I USD walutach:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
SWIFT/BIC: PPAB PLPK

(IBAN - International Bank Account Number)

Na zdjęciach (od góry):

1. Rodzina Państwa Paździerskich wraz z Natalią dziękują
zebranym za pomoc.

2. Uczniowie gimnazjum w Korfantowie również pomagają Natalii.

3. Mieszkańcy Gminy Korfantów nie zawiedli.

4. Występ zespołu Soul Hunters Gospel Choir wraz z Kasią Puma
Piasecką i Miłoszem Paździerskim grającym na perkusji.

5. Koncert wsparło Echo Korfantowa.

Na zdjęciach (od góry):



Któż z nas w dzieciństwie nie
wierzył w św. Mikołaja, który
przynosi prezenty? Kim tak
naprawdę był człowiek dziś
utożsamiany nie tyle z dobro-
cią, co z czerwonym strojem,
miłym usposobieniem i siwą
brodą? Współcześnie mikoła-
jowe szaleństwo owładnęło
cały świat, w czym tkwi zatem
jego tajemnica?
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świetle ustaleń hagio-
graficznych w IV wieku,

w Azji Mniejszej urodził się
chłopiec, który miał zostać
świętym. Nie można jednak
wiernie odtworzyć życiorysu
Mikołaja, gdyż nie ocalały
dokumenty, w których mogli-
byśmy upatrywać jego po-
twierdzenia. Zaufać zatem
należy licznym bajkom, legen-
dom i podaniom, które od
stuleci funkcjonują w środo-
wisku ludzi. Mikołaj od naj-
młodszych lat wyróżniał się
w swoim otoczeniu miło-
sierdziem i dobrocią serca.
Według niektórych podań
pochodził z zamożnej rodziny,
której majątkiem chętnie dzielił
się z biednymi. Był hojnym
i troskliwym człowiekiem,
a w swoich modlitwach zawsze
wstawiał się za potrze-
bującymi. Zasłynął więc
przede wszystkim ze swego
zwyczaju obdarowywania. Za
jego dobroć i współczujące
serce mieszkańcy Miry (współ-
czesna Turcja) wybrali go na
swojego biskupa. Ludzie od
wieków powtarzają niektóre
historie z życia Mikołaja. Mówi
się, iż za jego wstawien-
nictwem uwolniono trzech
niesprawiedliwie osądzonych
oficerów. Inna z legend głosi,
iż uratował od śmierci żeglarzy,
którzy mieli zginać w kata-
strofie morskiej. Wskrzesił
trzech młodzieńców niesłusz-
nie zamordowanych. Podobno
umożliwił też trzem pannom
zamążpójście, podrzucając im
dyskretnie posag, na który nie
było stać ich biednego ojca.
Poprzez tę historię możemy
zatem wytłumaczyć współ-
czesną rolę św. Mikołaja, którą
pełni od wielu lat. Biskup po
wielu błogosławionych i gorli-
wych latach rządów zmarł
6 grudnia. Dlatego też właśnie
w ten dzień przypada w roku
liturgicznym Kościoła jego
wspomnienie.

upływem czasu św. Mikołaj
stał się jednym z najbar-

dziej czczonych postaci świę-
tych w Kościele Wschodnim.
Na Zachodzie kult jego bujnie
rozwinął się dopiero w wieku XI,
kiedy to z zagrożonej atakiem
muzułmanów Miry przewie-
ziono jego relikwię do Włoch.
Również w Rosji zaczęto
traktować św. Mikołaja z nale-
żytym mu pietyzmem. Jego
wizerunek niezwykle głęboko
zakorzenił się w obyczajowości
ludowej, gwarze oraz sztuce
Rosji. Tam właśnie powstały
niezliczone ilości ikon ku czci
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cią, co z czerwonym strojem,
miłym usposobieniem i siwą
brodą? Współcześnie mikoła-
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cały świat, w czym tkwi zatem
jego tajemnica?

patrona kraju, którym został
okrzyknięty. Patronatem jego
objęta została także Grecja,
Antwerpia, Berlin i Mira. Pod
jego opiekę uciekali się m.in.
żacy, żeglarze, młode panny,

, cukiernicy,
więźniowie, a przede

wszystkim dzieci.

Polsce postać świętego
znana była ludności już

od średniowiecza, głównie za
sprawą Kościoła. Tradycję
natomiast rozdawania poda-
runków w wigilię św. Mikołaja
(bo tak było na początku)
upowszechnił ks. Piotr Skarga,
założyciel tzw. „Skrzynki św.
Mikołaja” w Krakowie, z której
corocznie wypłacane były
pieniądze dla biednych rodzin
z przeznaczeniem na ślub
uczciwych panien. Dawniej
obchody dnia św. Mikołaja
miały zatem inny charakter niż
ten, który znany jest nam
współcześnie. Zwyczaje te
połączone były nierozerwalnym
węzłem z wiarą w orędow-
nictwo świętego. W przeddzień
jego święta ludzi obowiązywał
ścisły post, składano także
dary kapłanom w postaci
zboża czy kur. W kulturze
ludowej panował osąd, iż św.
Mikołaj dzierży władzę nad
wilkami, które były zmorą
ówczesnych wsi. Aby zapewnić
sobie zatem ochronę przed
atakami tych zwierząt gospo-
darze odmawiali modlitwy do
św. Mikołaja. Dlatego też
uznawano go za patrona bydła
i żywego inwentarza. Silna była
wiara w moc sprawczą świę-
tego w całej Polsce, a zwłasz-
cza na Śląsku, do tego
stopnia, iż w dzień patrona
zaprzestawano wszelakich
prac polowych, które wyma-
gały pomocy bydła. W oborach
i stajniach zaś zawieszano
wizerunki świętego, z prośbą
o wstawiennictwo u Boga
zwracano się do niego przy
każdej gospodarskiej potrze-
bie. Przez długie lata utrzymy-
wał się także zwyczaj „rajtowa-
nia”, tzn. objeżdżania dookoła
konno kościoła pod wezwa-
niem św. Mikołaja. Zwyczaj,
który miał na celu zapewnienie
ochrony dla domostwa, swój
rodowód miał prawdopo-
dobnie jeszcze w praktykach
pogańskich.

bdarowywanie najmłod-
szych było praktykowane

w każdej rodzinie, tak też jest
i dziś. W zależności jednak od
regionu zwyczaj ten wyglądał
inaczej. Najczęściej przybierał
formę orszaku, który także
bywał zróżnicowany. Orszak
stanowili poprzebierani młodzi
chłopcy. Pochodowi zawsze
przewodził Mikołaj w stroju
biskupa, z pastorałem w ręku,
w towarzystwie diabła, anioła,
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notariusze kupcy,
piekarze,

a także niedźwiedzia. Mikołaj
odwiedzał wszystkie domy we
wsi, w których były małe dzieci.
Pukał do okien domu, gdy
został doń wpuszczony prze-
pytywał przejętych jego wizytą
malców. Grzeczne dzieci ob-
darowywał owocami, pierni-
kami, drewnianymi zabaw-
kami, a te niesforne zaś bił
rózgą. Bywał zatem nie tylko
oczekiwany przez wszystkie
pociechy, ale także postra-
chem urwisów. Zdarzało się
też, że kawalerowie przebrani
w strój Mikołaja odwiedzali
domy panien, które były bliskie
ich sercu. Układali rymowanki
o dziewczętach i przynosili
podarunki. Dziewczynie, która
nie wyszła w mijającym roku
za mąż przypadał wianek
z uschniętej koniczyny, aby
w następne sianokosy grabiła
koniczynę i siano. Mężatce zaś
darowali wianek z grochu by go
łuskała za piecem. Chłopcy
sami przygotowywali sobie
stroje. Wykorzystywali w tym
celu materiały, które były im
dostępne. Zakładali męskie
lub kobiece koszule oraz
kożuchy wywrócone futrem na
wierzch (symbol płodności
i obfitości). Z końskiego włosia
wykonywali wąsy i brody,
krowie rogi i łańcuchy adapto-
wali na atrybuty diabłów,
prześcieradła i kosy służyły im
do odziania śmierci. Z papieru
wykonywali czapki, które
malowali kolorowo. Nadmienić
należy, iż przebierańcy nace-
chowani byli złożoną symbo-
liką. Podobnie, jak inne grupy
przebierańców (kolędniczych)
Mikołaje nieśli ze sobą dary,
lecz nie tylko materialne.
Darem było także słowo.
Gospodarze, którzy nie przyjęli
zatem grupy pod swój dach
równocześnie odrzucali nie-
siony im dar obrzędowy.

radycje mikołajowe spoty-
kały się z przychylnością

księży, którzy upatrywali w nich
elementy dydaktyczne u mora-
lizatorsko-religijne. Po II wojnie
światowej zwyczaj ten został
na długie lata zaniechany. Za
sprawą Związku Radzieckiego
rozpowszechniony został
Dziadek Mróz, który w pierwot-
nych założeniach miał zastąpić
postać św. Mikołaja, jako jego
świecki odpowiednik. Jednak
próby jego upowszechnienia
w Polsce zakończyły się
niepowodzeniem. Współ-
cześnie obie postacie bywają
jednak mylone. Należy zatem
wyjaśnić, iż Dziadek Mróz,
którego żoną jest Zima, a cór-
ką śnieżynka, obdarowuje
dzieci prezentami w Nowy Rok.
Ponadto był postacią srogą
i nikczemną. Natomiast pa-
mięć o św. Mikołaju pozostała
żywotna w świadomości ludzi.
Podobnie, jak zwyczaj obda-
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rowywania przezeń dzieci
prezentami, który niewątpliwie
sprawia radość wielu malu-
chom w ten grudniowy, często
mroźny dzień. Współcześnie
jednak, w erze kultury maso-
wej, znacznie oddaliliśmy się
od dawnego obyczaju. Wizeru-
nek dzisiejszego św. Mikołaja
znacznie odbiega od pamięt-
nego biskupa. Obecnie w wy-
obrażeniach dzieci, a także
wielu przedstawieniach gra-
ficznych jawi się nam jako miły,
starszy pan, w czerwonym
ubiorze i workiem pełnym
zabawek. Mikołaj, którego dziś
utożsamiamy z dniem 6 grud-
nia mieszka w Laponii wraz
z grupą elfów, gdzie przez cały
rok obserwuje dzieci i prze-
wodzi pracą w fabryce zabaw-
ek. Gdy nadejdzie pora
zaprzęga renifery, którym
przewodzi Rudolf (przyjazny
renifer z czerwonym noskiem)
i rozwozi po całym świecie
dzieciom upominki. Najczęś-
ciej zostawia prezenty pod
choinką w dzień Bożego
Narodzenia wchodząc do
domu przez komin, ale zdarza
mu się także zostawiać je
w skarpecie upiętej na komin-
ku. Dlatego też coraz częściej
identyfikowany jest ze świą-
tecznymi prezentami.

izerunek współczesnego
Mikołaja zawdzięczamy

przenikaniu do tradycji euro-
pejskich elementów kultury
anglosaskiej. Rozwój amery-
kańskiego odpowiednika Mi-
kołaja biskupa wiąże się także
z dużą komercjalizacją zwy-
czaju. Obecnie spotkać go
można przy każdym rogu ulicy
większego miasta, oraz we
wszystkich centrach handlo-
wych czy Domach Kultury,
gdzie czekają na niego spore
grupy dzieci. Nasza piękna
rodzima tradycja została
zatem zdegradowana do roli
reliktu. Na pierwszy zaś plan
wysunęły się dzisiaj publiczne
widowiska, a show określane
mianem „mikołajek” nie ma już
nic wspólnego z dawnym
obrzędem upamiętniającym
świętego człowieka. Jednakże
każde spotkanie najmłodszych
z św. Mikołajem budzi ich
niekłamaną radość i uśmiech
na twarzach, a to jest chyba
najważniejsze.

Materiały źródłowe:

W

Ewa Szczepańska

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziadek_Mr
%C3%B3z - dostęp: 11.11.2013.

MAZURCZAK Monika, Święty Mikołaj,
kim jest, skąd przychodzi i dlaczego jest
taki dobry, Warszawa 1995.

POŚPIECH Jerzy, Obrzędy i zwyczaje
doroczne [w:] Folklor Górnego Śląska,
pod red. D. Simonides, Katowice 1989.

URYGA Jan, Rok Polski w życiu,
w tradycji i obyczajach ludu, Włocławek
2002.

Święty Mikołaj

Ulubieniec dzieci, patron bydła i żywego dobytku



Mieszkańcy Gminy Korfantów wzięli udział w wyjątkowym
spotkaniu z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę

niepodległości. 11 listopada Burmistrz Korfantowa, Zdzisław
Martyna zaprosił wszystkich do sali widowiskowej Domu Kultury
w Korfantowie na wieczornicę patriotyczną z okazji Święta
Niepodległości. Przejmujący spektakl słowno-muzyczny
przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Czesława Niemena
w Korfantowie. Rys historyczny poprzedzający przedstawienie
publiczności zaprezentował Andrzej Kuster - nauczyciel
korfantowskiego gimnazjum. Podniosła atmosfera uszanowania
ojczyzny i jej historii towarzyszyła wszystkim zebranym tego dnia
w Sali MDK.

ES

Korfantów

Wieczornica Niepodległościowa

Koło Łowieckie „Bażant” w Korfantowie powstało jesienią 1948
roku, jako jedno z pierwszych na terenie byłego powiatu

niemodlińskiego. Jego założycielami byli przedstawiciele
miejscowej inteligencji. Początkowo dzierżawiło tereny o łącznej
powierzchni 16 tys. ha. Dawniej obfitowały one w zwierzynę
drobną: bażanty, kuropatwy, zające, dzikie króliki. Licznie
występowała sarna, a także dziki. W owym czasie bardzo
popularne były polowania zbiorowe na zające i bażanty, na
których rozkłady nierzadko przekraczały kilkadziesiąt sztuk. Zimy
końca lat 70. ubiegłego wieku, nadmierny wzrost populacji
drapieżników i kłusownictwo w znacznym stopniu wpłynęły na
zubożenie łowiska. Na przestrzeni lat, wskutek tworzenia nowych
kół łowieckich, dzierżawione tereny skurczyły się do 9252 ha.

becnie koło liczy 27 członków i dwóch kandydatów. Przez lata
dopracowało się koleżeńskiej atmosfery oraz wzajemnego

poszanowania. Uczestniczy w organizacji wystaw łowieckich,
bierze udział w jarmarkach organizowanych przez urzędy gmin.
Myśliwi uczestniczą w konkursach sygnalistów myśliwskich,
wystawiają swoje psy do konkursów psów myśliwskich oraz
prezentują je na wystawach kynologicznych, odnosząc znaczne
sukcesy w kraju i za granicą. Bardzo dużą uwagę przywiązują
członkowie koła do kultywowania zwyczajów łowieckich,
uważając, że uświetniają one łowieckie spotkania i stanowią rodło
niezapomnianych przeżyć. W 1998 roku koło obchodziło 50-lecie.
Z tej okazji oddano do użytku dom myśliwski „Ostoja”
w miejscowości Rączka, który wybudowali członkowie koła
z inicjatywy ówczesnego prezesa koła kol. Franciszka Wilka.
W 2008 roku koło obchodziło 60. rocznicę założenia. Kilku
kolegów posiada odznaczenia łowieckie, m.in. Medale Zasługi
Łowieckiej oraz medale „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”.
W 2013 r. Koło świętuje jubileusz 65 lat.

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie Nr 66 Budziszowice i Nr 68
Przydroże o łącznej powierzchni 9252 ha, w tym 850 ha lasu. Dla
zabezpieczenia prawidłowej gospodarki łowieckiej obwody
podzielono na 29 rewirów hodowlanych, którymi opiekują się
poszczególni myśliwi. Aktualnie podstawowa zwierzyna łowna to
lis, sarna i dzik. Na leśnych terenach dzierżawionych obwodów
łowieckich prowadzi intensywne, całoroczne dokarmianie
zwierzyny płowej i czarnej, co przekłada się na znaczne
ograniczenie rośliny w uprawach rolnych oraz na znacznie większe
pozyskanie zwierzyny czarnej w okresie polowań zbiorowych.

O

Łowiska

(materiał własny Koła)

Łowiska

65 LAT KOŁA ŁOWIECKIEGO BAŻANT

Członkowie koła:
Zbigniew Bednarski, Roman Dyk,
Zbigniew Drobek, Stanisław Kolesko,
Zbigniew Kowalski, Jan Kownacki
(sekretarz zarządu koła), Leszek
Kotliński, Eugeniusz Kwiatkowski,
Roman Kozubek, Tadeusz Luchowski,
Antoni Macan, Kazimierz Oleksów,
Stanisław Oleksów, Leszek Partyka,
Jan Rosiński, Mieczysław Rosiński,
Wiesław Rosiński (członek zarządu
koła), Ryszard Szamański, Daniel
Szostka (skarbnik), Tadeusz Ślisz,
Henryk Świgost, Mariusz Ulfik,
Władysław Walczak (prezes zarządu
koła), Józef Wąsowicz, Leszek
Wierzbiński, Marek Wierzbiński
(łowczy), Wiesław Wodziński.

Członkowie koła: Odeszli na wieczne łowy:
Stanisław Bernacki,

Zygmunt Buczkowski,
Tadeusz Dzwonnik, Herbert Gajda,
Mieczysław Kliś, Edward Kowalski,

Lech Kwiatkowski,
Józef Macan, Edward Mysłowski,

Stanisław Olcha, Stefan Oliwa,
Julian Oporek, Antoni Paszowski,

Dominik Paszowski,
Stanisław Pruszyński,

Antoni Szostak,
Leon Szpitalewski,

Jan Szulecki, Stefan Trzop,
Kazimierz Wierzbiński,

Zdzisław Wolak,
Kazimierz Zabiega.

Odeszli na wieczne łowy:

3 listopada br. w sanktuarium na Szwedzkiej Górce członkowie Koła spotkali się
na mszy polowej, która poprzedziła listopadowe polowanie.

3 listopada br. w sanktuarium na Szwedzkiej Górce członkowie Koła spotkali się
na mszy polowej, która poprzedziła listopadowe polowanie.

Gospodynie w turnieju

W trzeciej edycji Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
organizowanego przez Opolski Związek Rolników

i Organizacji Społecznych w Prószkowie uczestniczyły dwie
reprezentacje Gminy Korfantów: KGW Ścinawa Mała
(III miejsce) i KGW Gryżów (wyróżnienie).

Więcej o konkursie w kolejnym wydaniu „Tu i Teraz”.

ZAPRASZAMY NA KONKURS RECYTATORSKI

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY,

SPORTU I REKREACJI W KORFANTOWIE,

MIEJSKO-GMINNĄ

BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W KORFANTOWIE

MIEJSKI DOM KULTURY W KORFANTOWIE

13 GRUDNIA 2013 R., GODZ. 9.30

ZIMOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ

BOŻE NARODZENIE W POEZJI

W RAMACH CYKLU

ORGANIZOWANY PRZEZ

POD NAZWĄ



19 listopada w Gimnazjum
w Korfantowie odbyło się

praktyczne sprawdzenie orga-
nizacji oraz warunków ewa-
kuacji uczniów i nauczycieli.
Obowiązek przeprowadzenia
takich ćwiczeń spoczywa na
dyrektorze szkoły i należy je
przeprowadzać do końca
listopada każdego roku.
W „próbnej ewakuacji” wzięło
udział aż pięć jednostek
ochotniczych straży pożarnych
z terenu gminy Korfantów oraz
przedstawiciele z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nysie. Aby
ćwiczenia były jak najbardziej
realne, przy pomocy odpo-
wiednich urządzeń zadymiono
sztucznym dymem jeden
z korytarzy szkoły, co spowo-
dowało włączenie alarmu
przeciwpożarowego. Nauczy-
ciele oraz uczniowie poprzez
wyjścia ewakuacyjne udali się
do budynku hali sportowej.
Jedna z klas na parterze
budynku zgodnie z harmo-
nogramem ćwiczeń została

Żyjmy bezpiecznie

Uwaga! To tylko ćwiczenia!

ewakuowana przez okno.
Następnie strażacy z poszcze-
gólnych jednostek mieli do
wykonania jeszcze kilka zadań,
m.in.: uwolnienie uwięzionych
osób w wybranych salach
lekcyjnych, odnalezienie posz-
kodowanych i udzielenie im
pierwszej pomocy medycznej
czy też rozwinięcie linii
wężowej. W trakcie tych
ćwiczeń uczniowie oraz
nauczyciele mogli wysłuchać
instruktażu na temat zasad
oraz organizacji ewakuacji, jaki
przeprowadzili mł. bryg. mgr
inż. Krzysztof Muszyński oraz
mł. kpt. inż. Wojciech Zwardoń
z KP PSP w Nysie, a następnie
powrócili do klas.

a zakończenie w świetlicy
gimnazjum odbyło się

krótkie podsumowanie prze-
prowadzonej „próbnej ewa-
kuacji” z udziałem dyrektor
placówki - Małgorzaty Sinickiej
oraz jej zastępcy - Anny Sieji.
Ich zdaniem, ćwiczenia prze-
biegły zgodnie z procedurą.

N

W hali korfantowskiego gimnazjum 30 listopada br. odbył się
finał Mistrzostw Powiatu Nyskiego w halowej piłce nożnej
chłopców z udziałem czterech drużyn: ZSS Nysa, PG
Skoroszyce, PG Pakosławice i PG Korfantów.

Wyniki spotkania:

Tabela Końcowa:

Skład drużyny Korfantów:

Opiekun:

Po zakończeniu zawodów drużyny z Nysy i Korfantowa mają po
6 pkt, o awansie do zawodów wojewódzkich decyduje

bezpośredni mecz pomiędzy tymi drużynami, w którym o jedną
bramkę lepsi okazali się gimnazjaliści z Korfantowa.

1-2 PG Korfantów - PG Skoroszyce 1 : 5
3-4  ZSS w Nysie - PG Pakosławice 6 : 2
1 -3  PG Korfantów – ZSS w Nysie 4 : 3
2- 4 PG Skoroszyce   - PG Pakosławice 1 : 2
1-4 PG Korfantów  - PG Pakosławice 4 : 0
2 -3 PG Skoroszyce – ZSS Nysa 1 : 2

1 miejsce PG Korfantów 6 pkt
2 miejsce ZSS Nysa 6 pkt
3 miejsce PG Pakosławice 3 pkt
4 miejsce PG Skoroszyce 3 pkt

Bartosz Niemiec, Marcel Preussner, Dejwid Jackowski,
Marek Krzymoiec, Adam Kolanko, Jarosław Krzympiec,
Gracjan Wojakowski, Jarosław Tkaczyk, Łukasz Sosulski,
Bartosz Wodziński, Szymon Szostak.

Leopold Derkacz.

W hali korfantowskiego gimnazjum 30 listopada br. odbył się
finał Mistrzostw Powiatu Nyskiego w halowej piłce nożnej
chłopców z udziałem czterech drużyn: ZSS Nysa, PG
Skoroszyce, PG Pakosławice i PG Korfantów.

Wyniki spotkania:

Tabela Końcowa:

Skład drużyny Korfantów:

Opiekun:

Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie
placówek oświatowych Gminy Korfantów,
uczą się w ramach programów zewnętrznych,
a także na lekcjach zachowań, które dadzą
im szansę na bezpieczne życie. Należą do
nich próby ewakuacyjne – w tak dużej
jednostce, jaką jest gimnazjum, ćwiczenia
wcale nie były łatwe.

Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie
placówek oświatowych Gminy Korfantów,
uczą się w ramach programów zewnętrznych,
a także na lekcjach zachowań, które dadzą
im szansę na bezpieczne życie. Należą do
nich próby ewakuacyjne – w tak dużej
jednostce, jaką jest gimnazjum, ćwiczenia
wcale nie były łatwe.

Piłka halowa chłopców

Mistrzostwa Powiatu Nyskiego

W hali Korfantowskiego Gimnazjum odbyły się
eliminacje gminne w mini piłce nożnej chłopców

szkół podstawowych. Stawką był awans do zawodów
powiatowych który uzyskała drużyna ZSP z Przechodu
pokonując po stojącym na dobrym poziomie meczu
ZSP z Korfantowa 3:2. Dla Przechodu bramki strzelili
Łukasz Szostak - 2, Adrian Krawczyk - 1, dla
Korfantowa Jakub Kula - 2.

Mini piłka nożna

Przechód wygrywa!

ZSP Korfantów: Mateusz Kawala, Patryk Korociński, Jakub Gaweł,
Damian Buńko, Michał Wanecki, Kacper Teuerle, Damian Bergiel,
Miłosz Kurzeja, Jakub Kula , Jakub Szybol. Opiekun Grzegorz Żabiński.

Skład ZSP Przechód (od lewej): Jakub Holek, Jakub Szelzach,
Adrian Krawczyk, Dominik Staisz, Konrad Topolnicki, Łukasz Szostak,
Michał Gacek. Opiekun Andrzej Kruczkiewicz.
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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

e-mail: gazeta.korfantow@wp.pl
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oraz materiały Urzędu Miejskiego w Korfantowie,
placówek oświatowych oraz MGOKSiR.

Tu i teraz

Gmina Korfantów

Prezentujemy kolejne drużyny piłkarskie z Gminy Korfantów:
LZS Przechód występujący w B klasie opolsko-brzeskiej oraz LZS
Gryżów występujący w B klasie podokręgu nyskiego.

Prezentujemy kolejne drużyny piłkarskie z Gminy Korfantów:
LZS Przechód występujący w B klasie opolsko-brzeskiej oraz LZS
Gryżów występujący w B klasie podokręgu nyskiego.

Kluby piłkarskie

Stoją od lewej: Michał Skut, Mateusz Kałużny, Bartłomiej
Podobiński, Stefan Osiewacz, Daniel Hoffmann, Eugeniusz
Kocierz, Artur Słodkowski, Maciej Skut, Dawid Kwaczek, Wojciech
Kapuściok.
W dolnym rzędzie od lewej: Mariusz Hoffmann, Mateusz Skut,
Sebastian Słodkowski, Marek Skut, Tomasz Bryndza, Andrzej
Raczek, Rafał Reszka i Kamil Sosna.

Nieobecni na zdjęciu: Krzysztof Sporek, Denis Hoffmann, Szymon
Hoffmann, Kamil Kruczkiewicz, Tomasz Maxara oraz Michał
Szostak.

LZS Przechód

Stoją od lewej: Tomasz Biliński, Mzee Khatib Wazir, Mateusz
Salamon, Mateusz Kudła, Adam Misa, Tomasz Niemiec, Tomasz
Salamon, Bogusław Janusz, Antoni Górny, Sylwiusz Gliński -
kierownik drużyny.
W dolnym rzędzie, od lewej: Dawid Kłębek, Kamil Nędzyński,
Michał Drabik, Dawid Hoinka, Radosław Niemiec, Dawid
Walichiewicz, Jarosław Janusz

LZS Gryżów

Na stadionie lekkoatletycznym w Korfantowie odbyły się
zawody adresowane do najmłodszych sportowców gminy.

Ponad 70 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w rywalizacji
zorganizowanej pod nazwą „Mały Atleta”. Zawodnicy startowali
w dwóch kategoriach wiekowych w konkurencjach biegowych,
rzutowych i skocznościowych.

Karolina Szelwach, reprezentująca SP Włodary w pchnięciu kulą
osiągnęła wynik 9,17 m;
Oliwia Hauser (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej)
bieg na 60 m zakończyła z wynikiem 8,67 s;
Julia Krupska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie)
w biegu na 600 m miała wynik 2 min. 17,5 s;
Jakub Szybol z Korfantowa (Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Korfantowie) 600 m przebiegł w czasie 1 min 55,9 s;

Najlepsze wyniki zawodów osiągnęli:

Młodzi, ale silni

I m. - Oliwia Hauzer,
II -Julia Hetmańska,

III - Julia Kolanko

Julia Krupska
i Jakub Szybol
– zwycięzcy w biegu
na 600 m
w swoich kategoriach

Karolina Szelwach


