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Tu i teraz

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

Po raz dwudziesty drugi 
odbył się w Korfanto-
wie Wojewódzki Dzie-

cięcy Festiwal Piosenki.
 Organizatorem festiwalu, które-
mu tradycyjnie patronował Burmi-
strza Korfantowa, Zdzisław Martyna 
był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. 
Współorganizatorem tegorocznej 
imprezy zostało Starostwo Powia-
towe w Nysie.

Korfantów

Festiwal piosenki
 W tym dorocznym artystycznym 
wydarzeniu, którego celem jest 
propagowanie kultury muzycznej 
wśród dzieci i młodzieży, prezen-
towanie dorobku artystycznego 
solistów i  zespołów oraz wymia-
na doświadczeń w zakresie pracy 
z dziećmi jak zwykle uczestniczyło 
wielu młodych wykonawców z ca-
łego województwa.

Wyniki prezentujemy
na stronie 6

Podczas tegorocznego jubile-
uszowego 50 Krajowego Festi-
walu Piosenki Polskiej w Opolu 

przyznawano nagrodę czytelników 
Tele Tygodnia za najważniejszy 
utwór opolskiego festiwalu, którym 
został „Dziwny jest ten świat” Czesła-
wa Niemena.
 Statuetkę odebrała jego żona, 

Małgorzata Niemen. Podczas krót-
kiego wystąpienia pozdrowiła gim-
nazjalistów z Korfantowa, którzy 
niedawno przyjęli imię wybitnego 
polskiego muzyka. Według sta-
tystyk oglądalność tego właśnie 
koncertu była bardzo wysoka – 
pierwszą część oglądało blisko 
sześć milionów osób.

Korfantów, Opole

Mocna Promocja

Ścinawa Mała

Zakwitł kwiat paproci

Wystawa na pograniczu

Odbyła się szesnasta 
edycja Wystawy Twórców 
Ludowych i Rzemiosła 

Artystycznego Pogranicza 
Polsko-Czeskiego w Prudniku. 
Uczestniczyli w  niej artyści 
Gminy Korfantów.
 Gminna Grupa Twórczości Arty-
stycznej po raz dwunasty zaprezen-
towała swoje prace podczas Wystawy 
Twórców Ludowych i Rzemiosła Ar-
tystycznego Pogranicza Polsko-Cze-
skiego, która odbyła się 7-9 czerwca 
2013 r. w Prudniku. W wystawie udział 
wzięło 25 twórców działających 
w grupie. Zaprezentowane zosta-
ły m.in. koronki szydełkowe, hafty 
richelieu i krzyżykowe, malarstwo 
akwarelowe, rzeźba w drewnie, stroiki 
okazjonalne oraz kroszonki. Stoisko 
grupy cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem wśród zwiedzających.

 Doroczna impreza związana z trady-
cją świętojańską odbyła się po raz piąty 
w Ścinawie Małej. Uczestnikom dopisała 
pogoda i doskonałe humory – organi-
zatorzy zapewnili moc atrakcji, a wśród 
nich: konkurs plastyczny, poszukiwanie 
kwiatu paproci , wspólne wicie wian-
ków oraz pokaz baniek mydlanych. Nie 
zabrakło również obowiązkowego ele-
mentu tego czerwcowego spotkania – 
puszczania nocą wianków na rzece oraz 
widowiskowych tańców z ogniami.

Więcej na stronie 3
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Biblioteka w Przechodzie
serdecznie zaprasza dzieci do udziału w zajęciach wa-
kacyjnych od 1.07. do 12.07.2013 r. w godz. 1000 – 1400

W  programie: zajęcia świetlicowe i sportowo-rekre-
acyjne oraz inne atrakcje. Zapraszamy dzieci i młodzież 
w wieku 7-14 lat
koszt uczestnictwa w zajęciach 15 zł (opłata za dwa 
tygodnie), lub 10 zł (opłata za jeden tydzień)

Prowadzimy również zapisy na wycieczki do:
• ZOO w Opolu
• Wioski Indiańskiej „Hocioka” w Dąbrówce Dolnej
• Aquaparku w Brzegu
•  Westernowego Parku Rozrywki „Miasteczko 
Twinpigs” w Żorach 

(Uwaga! Wyjazdy są odpłatne, szczegółowe informacje 
o terminach znajdują się na ogłoszeniach publikowanych 
na tej stronie)

Informacje - tel. 77 431 26 26, od poniedziałku do piątku 
w godz. pracy biblioteki

PrzechódPrzechód

Miejski Dom Kultury w Korfantowie 
Organizuje wycieczkę do Miasteczka Twinpigs

   Westernowego Parku Rozrywki w Żorach

Miejski Dom Kultury W Korfantowie
zaprasza na wycieczkę do wioski indiańskiej

 Indiańska przygoda zakończy się 
wspólnym pieczeniem kiełbasek 

przy tradycyjnym ognisku
Wyjazd 19.07.2013 r., godz. 8.30

Cena 50 zł (przejazd + atrakcje + ognisko)

Zapisy oraz informacje:
MDK w Korfantowie, od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 - 14.00
tel. 77 434 38 65, 77 434 38 66

ilość miejsc ograniczona.

Wyjazd: 4 lipca 2013 r. (czwartek), o godz. 9.45
Koszt: 22 zł od osoby

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy oraz informacje MDK Korfantów:
w godz.8.00 - 15.00 (termin do: 1 lipca 2013 r.)

od poniedziałku do piątku tel. 77 434 38 65

Miejski Dom Kultury w Korfantowie
organizuje wyjazd do

Opoluw 

Proponowane przez Miasteczko Twinpigs 

atrakcje przybliżą kultowe miejsca i zwyczaje 

panujące na Dzikim Zachodzie. Dzięki niej każdy 

może choć na chwilę przenieść się w  świat 

szeryfów, rewolwerowców i poszukiwaczy złota, 

znanych dotąd jedynie z westernów…

Wyjazd: 24.07.2013 r. (środa), godz.8.00

Koszt: przejazd + obiad

+ całodzienne korzystanie z atrakcji Parku Rozrywki: 74 zł

Zapisy oraz informacje: MDK w Korfantowie, od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00 - 15.00

tel. 77 434 38 65, 77 434 38 66

Ilosc  miejsc
ograniczona

KorfantówKorfantów

Miejski Dom Kultury W Korfantowie
organizuje wyjazd do aquaparku w Brzegu
Wyjazd: czwartek 11.07.2013 r., godz. 8.45
Koszt (przejazd + wstęp): 
26 zł – dziecko 32 zł – osoba dorosła
zapisy w MDK Korfantów 
do 15. 07.2013 r. do godz. 15.00
tel. 77/4343 -865
Ilość miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy na cykl zabaw i gier dla dzieci
organizowany w czasie wakacji przez

Miejsko-Gminny  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
Kiedy? od 1.07. do 26.07.2013 r. w godz. 10.00 – 14.00

W programie: zajęcia świetlicowe i sportowo-
rekreacyjne oraz inne atrakcje
zapisy dzieci w wieku 7-14 lat

Koszt uczestnictwa w zajęciach 30 zł (cztery tygodnie) 
lub 10 zł za jeden tydzień

Prowadzimy również zapisy na wycieczki do:
• ZOO w Opolu
• Wioski Indiańskiej „Hocioka” w Dąbrówce Dolnej
• Aquaparku w Brzegu
•  Westernowego Parku Rozrywki „Miasteczko Twinpi-
gs” w Żorach 

Informacje tel.: 77 434 38 65
od poniedziałku do piątku w godz. pracy M-GOKSiR
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Wyniki konkursu plastycznego

kat. I 3-6 lat kat. II 7-11 lat wyróżnienia: kat. III 12-14 lat

I Ania Słowik I Wiktoria Konopka Melisa Sacher, Sebastian Dyl, Magda Bryja, 
Weronika Konopka, Kinga Łuszczyńska, Weronika 

Wilk, Szymon Smolnicki, Angelika Laskowska, 
Klaudia Siwek, Katarzyna Dyl, Klaudia Janik

I Marta Łuszczyszyn
II Emilka Konarska 

II Julita Ważna

III Wiktoria Dyl

Wszyscy uczestnicy konkursy zostali wyróżnieni - nagrody rzeczowe oraz słodycze ufundował organizator: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.

W konkursie na szukanie kwiatu paproci, zwyciężył Sławomir Król, który otrzymał koszyk ze słodkościami.

Pomysłodawczynią imprezy jest 
Ewa Szczepańska, instruktor 
ds. kultury Miejskiego Domu 

Kultury w Korfantowie. Pracownicy 
tej placówki co rok angażują się 
w przygotowanie w Ścinawie Małej 
tej wyjątkowej nocy.
- Już dawno myślałam o  czymś ta-
kim, to tradycja, którą należy i warto 
przypominać. W  Ścinawie Małej 
mamy doskonałe zaplecze: jest nasz 
obiekt, gdzie się spotykamy, rzeka, 
na której puszczamy nocą wianki – 
mówi Ewa Szczepańska.
 Podczas „Nocy Świętojańskiej”  
kilka punktów programu jest sta-
łych: konkurs plastyczny, organi-
zowany w tym roku pod hasłem 
„Legendarny Kwiat Paproci”, po-
szukiwanie magicznego kwiatu, 
wicie wianków i pochód nad rzekę, 
któremu towarzyszą tancerze ognia. 
Symboliczny kwiat paproci jest 
ukrywany na terenie obiektu, a za 
jego znalezienie przyznawana jest 
nagroda – kosz pełen łakoci.
 - Staramy się co rok zaproponować 
inną atrakcję dla dzieci i  młodzieży. 
Byli już szczudlarze, kuglarze, w  tym 
roku zaprosiliśmy osoby, które przygo-
towały pokaz puszczania baniek my-
dlanych – wymienia pani instruktor.
 Konkurs plastyczny za każdym 
razem jest niecierpliwie wyczekiwany 
przez dzieci i młodzież. Zgodnie z re-
gulaminem prace powinny być wy-
konane na miejscu i być formatu A3 
- to w zasadzie jedyne ograniczenie 

Prace wykonywane w ramach 
konkursu plastycznego musiały 
być przygotowane podczas 

imprezy – technika była dowolna.

 Na zdjęciu: Oliwia Krzemia-
nowska ze Ścinawy Małej wije 
wianki podczas Nocy Świętojań-
skiej już po raz trzeci:
 - To ciekawe doświadczenie, 
wspaniała zabawa i kultywowanie 
tradycji świętojańskich. Jest w tym 
coś magicznego i pierwotnego.

Ścinawa Mała

Zakwitł kwiat paproci
dokończenie ze strony 1

dla wyobraźni młodych plastyków. 
Technika prac była dowolna.
 Nagrody przyznano w trzech 
kategoriach wiekowych: I - dzieci 
w wieku 3-6 lat, II - dzieci w wieku 
7-11 lat, III - dzieci w wieku 12-14 lat. 

Wyniki publikujemy w ramce.
 Zapach polnych kwiatów i ziół 
towarzyszył paniom, które wiły święto-
jańskie wianki. Ewa Szczepańska zdra-
dza, że na przygotowanie materiałów 
do plecenia musi zebrać dwa pełne 

bagażniki kwiatów, traw i ziół. Wianki 
popłynęły, by przynieść szczęście pan-
nom, a w niebo poleciały „lampiony 
szczęścia” (nad bezpieczeństwem 
tej części imprezy czuwali strażacy 
miejscowej jednostki OSP).
 Z okazji święta na scenie wy-
stąpiły: wokalistki Studia Piosenki 
działającego przy WDK w Ścinawie 
Nyskiej oraz zespół taneczny ze 
Ścinawy Małej, z krótkim pokazem 
tańca Jumpstyle. Późnym wie-
czorem rozpoczęła się zabawa 
taneczna pod gołym niebem.

Dagmara Duchnowska, B. Ilków

 Na zdjęciu: Marta Łuszczyńska 
(12 l.) z Przydroża Małego, laure-
atka I miejsca w kategorii trzeciej, 
w konkursie bierze udział drugi 
rok z rzędu.
 Za malowanie kwiatu paproci 
zabrała się z wielkim entuzja-
zmem i z niebanalnym pomysłem 
- swoje dzieło wykonała techniką 
mieszaną, zarówno kredkami 
świecowymi jak i farbkami akwa-
relowymi.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

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

Za rząd Wo je wódz twa Opol skie go
na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała

informuje 

o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

I. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają 
się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów 
• limit dostępnych środków: 518 181,11 zł;
• minimalne wymagania do wyboru operacji: 16 pkt, tj. 41,03% możliwych do uzyskania punktów

w ramach oceny wg lokalnych kryteriów.

Termin składania wniosków: 27.06.2013 r. – 16.07.2013 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio
w siedzibie LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich
Gmin Korfantów, Prudnik i Biała w Korfantowie, 48-317 Korfantów, ul. Reymonta 4, od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30.

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są
w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VII p., oraz na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD:
www.wspolnezrodla.pl. Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub
telefonicznie pod numerem 77 434 38 11 w. 31 lub 32.

Fundację Banku Gospodarstwa 
Krajowego im. J. K. Steczkowskie-
go ogłasza VI edycję konkursu 

grantowego „Na dobry początek”, 
którego celem jest dofinansowanie 
projektów edukacyjnych adreso-
wanych do dzieci w wieku 2 - 5 lat, 
mieszkających na terenach wiejskich 
i w miejscowościach do 20 tysię-
cy mieszkańców. Termin składania 
wniosków upływa 10 września 2013 r.
 W konkursie można uczestniczyć 
wybierając jedną z dwóch ścieżek, 
a wybór ten uzależniony jest od tego, 
czy dzieci objęte projektem są objęte 
opieką przedszkolną, czy też nie. 
W przypadku przedszkolaków można 
zgłaszać nowatorskie – czyli wykra-
czające poza bieżącą działalność 
wnioskodawcy - projekty w zakresie 
stymulowania rozwoju maluchów. 

Program „Młodzież w działa-
niu” to paneuropejskie przed-
sięwzięcie, w którym mogą 

uczestniczyć nieformalne grupy 
młodych ludzi. Najbliższy termin 
składania wniosków mija 1 paździer-
nika br. dla projektów trwających 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. 
 Warto brać przykład z innych 
– właśnie rozpoczęła się realizacja 
warsztatów, na które w ramach 
tego programu otrzymała wsparcie 
grupa młodzieży z Gminy Kom-
prachcice. Ich sukces dowodzi, 
że nawet małe grupy z obszarów 
wiejskich mają szansę na udział 
w tak prestiżowym programie.
 Idea programu wzmaga bezpo-
średniego zaangażowania młodych 

Fundacja Kronenberga wspiera 
działania na rzecz dobra pu-
blicznego w zakresie edukacji 

i rozwoju lokalnego, które mieszczą 
się w ramach dwóch głównych ob-
szarów programowych: edukacji oraz 
rozwoju lokalnego. Najbliższy termin 
składania wniosków: 9-30 września br.
 Obszar „Edukacji” zakłada realiza-
cję projektów związanych z inno-
wacjami w edukacji, edukacją eko-
nomiczną, dziedzictwem kulturowy 
i tradycją, twórczością artystyczną 
dzieci i młodzieży. Obszar „Rozwój 

Projekty edukacyjne

Na dobry początek
Dzieci nie uczestniczące w systemie 
edukacji przedszkolnej są objęte tzw. 
drugą ścieżką, a celem takich przed-
sięwzięć jest ułatwienie dostępu do 
edukacji w grupach rówieśniczych. 
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim 
przypadku ważne jest zaangażowanie 
w projekt rodziców i opiekunów.
 O dofinansowanie mogą ubiegać 
się stowarzyszenia, fundacje, świetlice 
wiejskie, biblioteki, domy kultury, 
przedszkola i pozostałe instytucje 
działające dla dobra publicznego, 
mające osobowość prawną i zareje-
strowane w miejscowościach do 20 
tysięcy mieszkańców. W konkursie 
mogą brać również udział – spełniając 
określone wymogi formalne - grupy 
nieformalne.

Szczegóły na stronie:
www.fundacja-steczkowskiego.pl

Program Młodzież w Działaniu

Konkurs wniosków w 2013
ludzi, a szczególnym zaintereso-
waniem w obecnej edycji progra-
mu cieszą się projekty, których 
inicjatorami jest młodzież z tzw. 
mniejszymi szansami, znajdującymi 
się w trudniejszej niż rówieśników 
sytuacji materialnej czy społecznej, 
mających problem z dostępem do 
informacji, edukacji i kultury z po-
wodu np. niesprzyjającej lokalizacji.
 Program dzieli się na pięć akcji: 
„Młodzież dla Europy”, „Wolontariat 
europejski”, „Młodzież w świecie”, 
„Systemy wsparcia młodzieży” oraz 
„Wsparcie europejskiej współpracy 
w zakresie problematyki i działań 
młodzieżowych”.

Szczegóły na stronie
www.mlodziez.org.pl

Rozwój lokalny

Fundacja Kronenberga
lokalny” określa priorytety opieki 
zdrowotnej, politykę społeczną oraz 
naukę przedsiębiorczości. Wsparcie 
można otrzymać na organizację 
warsztatów, szkoleń, konkursów 
i olimpiad. Wnioski mogą składać: 
fundacje, stowarzyszenia, szkoły, 
domy kultury, biblioteki, jednostki 
samorządu terytorialnego działają-
ce na rzecz dobra publicznego.

Szczegóły na stronie:
www.citibank.pl

zakładka Fundacja Kronenberga

Już w lipcu br. nabór na projekty
w ramach programu

„Działaj lokalnie”
Zapraszamy na stronę:

www.boryniemodlinskie.pl
zakładka: działaj lokalnie!

FWPN wspiera finansowo projekty 
realizowane w ramach współpracy 
instytucji polskich i niemieckich oraz 

uczestniczy merytorycznie lub organiza-
cyjnie w wybranych przedsięwzięciach. 
 Planowany projekt powinien wpły-
nąć na podnoszenie jakości relacji pol-
sko-niemieckich i dotyczyć ważnych, 
aktualnych tematów i problemów. 
Ważne też, czy przedsięwzięcie niweluje 
deficyty w relacjach polsko-niemiec-
kich, a także jakiego rodzaju zagadnień 
w odniesieniu do kontekstu europej-
skiego dotyczy. 
 W swojej działalności dotacyjnej 
FWPN określiła następujące priorytety: 
„Społeczeństwo, gospodarka, środowi-

sko”, „Edukacja”, „Media, opinia publicz-
na”, „Nauka”, „Kultura” oraz „Konkursy 
i programy stypendialne”. 
 Wnioski o dotację mogą być prze-
syłane za pomocą Internetowego 
Systemu Obsługi Wniosków (ISOW) 
z zachowaniem poniższych terminów:
 Wnioski o dotację do 10.000 PLN 
/ 2.500 EUR można składać na bieżą-
co, jednak nie później niż 2 miesiące 
przed terminem rozpoczęcia projektu; 
Wnioski o dotację powyżej 10.000 PLN 
/ 2.500 EUR można składać maks. raz 
na 3 miesiące, jednak nie później niż 4 
miesiące przed terminem rozpoczęcia 
projektu.
Szczegóły na stronie: www.fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej
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Rekreacja

Rowerem z Korfantowa do Ścinawy Małej
Korfantów 
 Korfantów to wyjątkowe miejsce 
pod względem zabytków architek-
tonicznych – kościół parafialny pw. 
Świętej Trójcy, został wzniesiony 
pod koniec XIII w., XVIII w., XX w., 
do dzisiaj podziwiać w nim można 
późnoromański, granitowy portal 
wejścia głównego, płytę nagrobną 
z 1591 r. i nagrobek Henryka Wacła-
wa Nowagka z 1682 r. Na cmentarzu 
wzniesiona jest mogiła zbiorowa 
Polaków z „Polen Lager”.
 Zespół zamkowy, wzniesiony 
w 1616 r. z fundacji Pilchnera, jest 
obecnie siedzibą OCR – przyzamko-
wy park założony w 1800 roku jest 
miejscem chętnie odwiedzanym 
przez mieszkańców miasta i przy-
jezdnych. Park wcześniej stanowił 
integralną część zespołu pałacowe-
go i dzielił się na dwie części: Jeleni 
Ogród i Starą Bażanciarnię. Od kilku 
lat trwają prace nad przywrócenia 
mu dawnej świetności.
 W obrębie kompleksu leśno-
-parkowego położone są trzy dęby 
szypułkowe – pomniki przyrody. Ich 
wiek szacuje się na 300-450 lat.

Rączka
 Rączka to znaczący zasób przy-
rodniczy Ziemi Korfantowskiej – 
wśród propozycji działań zmierzają-
cych do jego ochrony jest stworze-
nie na okolicznych łąkach rezerwatu 
lub użytku ekologicznego.
 Na obszarze, będącym doliną 
Ścinawy Niemodlińskiej, położo-
nym przy południowym obrzeżu 
Lasów Korfantowskich, rosną zagro-
żone na Śląsku Opolskim gatunki: 
mieczyk dachówkowaty, kosaciec 
syberyjski oraz goździk pyszny. 

Swoje siedlisko mają tutaj także 
bobry, środowisko sprzyja życiu 
zaskrońców i padalców.

Przydroże Małe
 W Przydrożu Małym znajduje się 
Jubileuszowe Sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej Na Szwedzkiej 
Górce, do którego pielgrzymują 
wierni z całego regionu. Dawniej 
„górka” była pokryte gęstym la-

sem, z którego do dziś pozostały 
jedynie pojedyncze wiekowe lipy. 
Od wieków, 15 sierpnia, pielgrzymi 
spotykają się podczas uroczystości 
odpustowych. Najbardziej znanym 
zabytkiem jest barokowy pałac 
z 1736 r. z gotycką wieżyczką zega-
rową.
 Do listy ważnych miejscowych 
zabytków należy włączyć rów-
nież neoromański kościół pw. Św. 
Floriana. Na zachód od Przydroża 
Małego leży przysiółek tej wsi Ligota 
Ścinawska. 

Przydroże Wielkie
 Od swoich początków wieś 
rozwijała się przede wszystkim 
jako teren rolniczy, bliskość rzeki 
– Ścinawy Niemodlińskiej – oraz 
licznych rozlewisk sprzyjał także 
rybołówstwu. Pod koniec XVIII 
wieku znajdował się tutaj folwark 
i młyn wodny.
 Piękną tradycją jest modlenie 
się mieszkańców wsi przy drew-

nianym krzyżu, zwanym rocz-
nicowym, zbudowanym przez 
mieszkańców dla upamiętnienia 
wojennych przeżyć i osiedlenia się 
w Przydrożu Wielkim.

Ścinawa Mała
 Ścinawa Mała, której nazwa 
nawiązuje do imienia rzeki, już 
w początkach XIII wieku była osadą 

targową. Obecnie śladów historii 
szukać należy w barokowym ko-
ściele parafialnym pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny. W pobliżu 
drogi do Jegielnicy, na nadrzecz-
nej skarpie leży zespół sakralny 
poświęcony kultowi Męki Pańskiej, 
odtwarzający symboliczne miejsca 
z Ziemi Świętej. Kalwaria założona 
została najprawdopodobniej w XVIII 
wieku i jest związana z kultem „cu-
downego źródełka”, wybijającego 
w pobliżu boru modrzewiowego. 
 Proponowany do ochrony rezer-
watowej drzewostan rośnie między 
Ścinawą Małą a Rudziczką (gm. 
Prudnik). Znajdują się tutaj rów-
nież duże stanowiska kwitnących 
bluszczy i rzadkich gatunków roślin: 
kopytnika, kruszyny i kaliny. Spośród 
rzadkich i chronionych gatunków 
ptaków odnotowano obecność: 
dzięcioła zielonosiwego, dzięcioła 
czarnego, sowy uszatej, krętogłowa, 
krogulca, jastrzębia.
 Każdego lata do Ścinawy Małej 
zjeżdżają mieszkańcy z całej gminy, 
aby odpoczywać na tutejszym 
kąpielisku zarządzanym przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Korfantowie. Działa tu-
taj z powodzeniem Wiejski Dom Kul-
tury animując aktywność społeczną 
i promując aktywną rekreację.

Źródła: „Monografia Przyrodnicza Gmi-
ny Korfantów” - Grzegorz Kopij, „Kor-
fantów – dzieje miasta i gminy” – Da-
mian Tomczyk, Ryszard Miążek, plany 
odnowy miejscowości

Chodzić każdy może…
Ale czy każdy potrafi?

Coraz więcej rowerów sprze-
daje się  w Polsce – nowych 
kupujemy około 1,1 milio-

na rocznie. Badanie CBOS „Polacy 
na rowerach” przeprowadzone 
we wrześniu ubiegłego roku 
pokazało, że na rowerze jeździ 
70 procent Polaków.

 Systematycznie 22 procent, a tylko 
13 okazjonalnie. 35 procent porusza 
się jednośladem od czasu do czasu, 
a 30 procent nie korzysta z niego 
wcale. Spośród wszystkich kategorii 
rowerzystów aż 74 procent wyko-
rzystuje rower do jazdy rekreacyjnej. 

Kochamy rowery
Wśród „rowerowych” ciekawostek 
jest i ta, że w Polsce w ubiegłym roku 
sprzedanych zostało więcej rowerów 
niż samochodów osobowych.
 Nadchodzi czas wakacji, może 
warto wsiąść na rower i poznać 
lepiej okolicę? Gmina Korfantów to 
dla takiej rekreacji idealne miejsce. 
Latem będziemy prezentować miej-
sca, które warto odwiedzić. Czekamy 
również na propozycje tras rekre-
acyjnych: rowerowych oraz pieszych 
polecanych przez Czytelników.

 Piszcie na adres:
gazeta.korfantow@wp.pl

Jedną z coraz popularniejszych 
w  Polsce form rekreacji jest 
nordic walking – maszerowa-

nie ze specjalnymi kijami, często 
w grupie. Sport ten pochodzi z Fin-
landii, gdzie zaczęto „chodzić” już 
w latach 20. minionego wieku. Wte-
dy był to jeden z pozasezonowych 
treningów narciarzy biegowych. 

 W porównaniu do zwyczajnego 
marszu, nordic walking angażuje 
stosowanie siły do kijków z obu 
stron, to dlatego nordic walking 
sprzyja odchudzaniu, wzmocnieniu 
tonusu mięśni, poprawia kondycję. 
Idealny dla osób starszych, które 
pozostając aktywnymi nie nara-
żają się na nadmierne obciążenie 

organizmu. Ważnym czynnikiem 
sprzyjającym popularności nordic 
walking jest możliwość uprawiania 
tej formy rekreacji w zasadzie przez 
każdego – bez względu na wiek, 
kondycję czy wagę. Kijki można 
zabrać w dowolne miejsce: nad 
morze, do lasu, parku czy w góry. Jak 
zapewniają promotorzy tego spor-
tu, najlepiej zacząć uprawianie nor-
dic walking pod okiem instruktora. 
Ważne bowiem jest w jaki sposób 
chodzimy i jak w tym marszu wspo-
magają nas kije. Zwiększająca się 
popularność tego sportu sprawia, 
że coraz częściej organizowane są 
integracyjne marsze fanów nordic 
walking i zawody.
Źródło:  Polska Federacja Nordic Walking
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I Wojewódzki Przegląd Twór-
czości Artystycznej „Opolskie 
szmaragdy” odbył się na po-

czątku czerwca w  Filharmonii 
Opolskiej. Na scenie wystąpiły 
amatorskie zespoły z domów kul-
tury z  całego województwa. Kor-
fantowski ośrodek reprezentował 
chór „Echo Korfantowa” oraz Gmin-
na Grupa Twórczości Artystycznej.

 Organizatorem „Opolskich szma-
ragdów” był Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, celem 
tej imprezy było upowszechnienie 
amatorskiej twórczości artystycznej 
Opolszczyzny. Na scenie Filharmonii 
Opolskiej było barwnie i twórczo 
- wystąpiły zespoły wokalne, tanecz-
ne, kabaretowe, instrumentalno-

Uczestnicy XXII Wojewódz-
kiego Dziecięcego Festiwa-
lu Piosenki w Korfantowie 

rywalizowali ze sobą w pięciu ka-
tegoriach. Komisja festiwalowa 
w  składzie: Rafał Magosz, Piotr 
Sopel i Marian Leicht przyznała 
następujące miejsca:

Kat I soliści kl. I-II SP
I   Katarzyna Hawrot z Wiejskiego 

Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej
II  Anna Koszyk z Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Łam-
binowicach

III  Sandra Gabryel z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Jasienicy Dolnej

wyróżnienia otrzymali:
-  Zuzanna Wójs z Prywatnej Szkoły 

Muzyki Rozrywkowej w Nysie
-  Wiktoria Olszewska z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Prze-
chodzie

Kat II soliści kl. IV-VI SP
I   Nina Tomczak z Miejsko-Gminne-

go Ośrodka Kultury w Głogówku
II  Karolina Marek z Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Komprach-
cicach oraz Adrianna Wąsowicz 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Korfantowie

III  Sonia Gielnik z Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Komprachcicach

wyróżnienia otrzymali:
-  Paulina Kwiczala z Ośrodka Kultury 

w Skoroszycach
-  Katarzyna Grabarczyk z Zespołu 

W turnieju, który odbył się 
2 czerwca br. w Wiej-
sk im Domu Kultury 

w Przechodzie, wzięło udział 17 
zawodników. Był to drugi z trzech 
zaplanowanych etapów Grand 
Prix Skata o Puchar Burmistrza 
Korfantowa. Tym razem zwyciężył 
Gerhard Stein , reprezentujący LZS 
Kujawy, zdobywając w sumie 2128 
punktów. Przyznano także nagrody 
dodatkowe za wygrane serie, które 
otrzymali:

 – za pierwszą wygraną serię: Kry-
stian Brynza (LZS Kujawy)

Zestawienie końcowe po drugim etapie:

Marcin Wójcik (RAMSCH Chrzowice) - 3733 pkt.

Paweł KIszka (Swotnica Czarnowąsy) - 3500 pkt.

Jan Mencler (LZS Kujawy) - 3393 pkt.

Jerzy Wybraniec (LZS Kujawy) - 3367 pkt.

Krystian Bryzna (LZS Kujawy) - 3216 pkt.

Gerhard Stein (LZS Kujawy) - 3004 pkt.

Stanisław Byczek (niezrzeszony) - 2565 pkt.

Rafał Wolny (niezrzeszony) - 2462 pkt.

Erwin Gursiel (niezrzeszony) - 2135 pkt.

Teofil Grzywa (LZS Kujawy) - 2116 pkt.

Ryszard Rożeński (Klub Skata Zajazd Krapkowice) - 1673 pkt.

Ernst Kusber (niezrzeszony) - 1563 pkt.

Marcin Barysz (LZS Kujawy) - 1549 pkt.

Ludwik Dras (niezrzeszony) - 1414 pkt.

Joachim Gibas (LZS Kujawy) - 1411 pkt.

Horst Osiewacz (niezrzeszony) - 1348 pkt.

Rafael Sappok (niezrzeszony) - 993 pkt.

Jerzy Szchwarzer (niezrzeszony) - 962 pkt.

Zwycięzcy pierwszego spotkania:

1 Marcin Wójcik
2 Jan Mencler

3 Jerzy Wybraniec
4 Rafał Wolny
5 Paweł Kiszka

6 Krystian Brynza

Zwycięzcy drugiego spotkania:

1. Stein Gerhard
2. Teofil Grzywa
3. Paweł Kiszka

4. Marcin Wójcik
5. Ryszard Rożeński
6. Krystian Brynza

Korfantów

Festiwal piosenki
dokończenie ze str. 1

Szkolno-Przedszkolnego w Ści-
nawie Małej

 
Kat III zespoły wokalne kl. SP
I  zespół wokalny z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ścinawie Małej

II  zespół KLAPS z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Korfantowie

wyróżnienia otrzymali:
-  zespół SOK z Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Komprach-
cicach

-  zespół ZGRANA PAKA z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jasie-
nicy Dolnej

-  zespół PROFESOR I SPÓŁKA z Pań-
stwowej Szkoły Podstawowej 
w Bielichach

 
Kat IV soliści kl. I-III Gimnazjum
I   Agnieszka Stefanowicz z Prywat-

nej Szkoły Muzyki Rozrywkowej 
w Nysie

II  Natalia Jurczyk z Prywatnej Szkoły 
Muzyki Rozrywkowej w Nysie

III  Kacper Dwojak z Gminnego Cen-
trum Kultury w Białej

wyróżnienia otrzymali:
-  Magdalena Cokot z Zespołu Szkół 

w Skoroszycach
-  Agata Kraus z Pałacu Młodzieży 

w Katowicach
-  Szymon Misiurka z Zespołu Gim-

nazjalno-Szkolnego w Branicach

Kat V zespoły wokalne kl. Gimnazjum
I  zespół wokalny z Zespołu Szkół 
w Skoroszycach

-muzyczne i teatralne. W wydarzeniu 
tym swój repertuar zaprezentował 
także chór „Echo Korfantowa”, dzia-
łający przy Miejskim Domu Kultury 
w Korfantowie, którego członkowie 
za swój dorobek artystyczny otrzy-
mali z rąk Józefa Sebesty - Marszałka 
Województwa Opolskiego i Barbary 
Kamińskiej - członka Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego, pamiątkową 
statuetkę: „Opolski szmaragd”.
 W holu filharmonii swoje prace 
plastyczne prezentowali natomiast 
twórcy oraz plastycy województwa. 
Nie zabrakło wśród nich artystów 
Gminnej Grupy Twórczości Arty-
stycznej, którzy przedstawili dzieła 
wykonane haftem krzyżykowym, 
koronki szydełkowe, rzeźbę w drew-
nie, ikony oraz szyte maskotki.

Korfantów, Opole

Szmaragdowe Echo

Turniej skata o Puchar
Burmistrza Korfantowa

 – za drugą wygraną serię: Ryszard 
Rożeński (Klub Skata Zajazd Krap-
kowice)

 – za trzecią wygraną serię: Gerhard 
Stein (LZS Kujawy).

Sędzią głównym zawodów był 
Paweł Kiszka (OZS)
 Organizatorem turnieju jest 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Korfantowie. 
Pierwszy etap odbył się 5 maja 
br., natomiast następny, finałowy 
planowany jest 4 sierpnia br. z okazji 
obchodów tegorocznych Dni Kor-
fantowa.
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Organizator II Festynu Rodzinnego: dyrektor, Rada Pedagogiczna, 
Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz wychowankowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Korfantowie, pragną złożyć ogromne 
podziękowania licznym sponsorom za okazaną pomoc i wsparcie przy 
organizacji festynu. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Pan 
Marek Misztal dziękuje również rodzicom uczniów i Radzie Pedagogicz-

nej, bez pomocy których organizacja zabawy nie byłaby możliwa.

II 
Festyn Rodzinny odbył się 
w  niedzielę, 9 czerwca br., 
przy Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Korfantowie. W ubie-
głym roku podczas festynu zbie-
rano środki na proporce - nowe 
symbole szkoły i  przedszkola. 
Oficjalna uroczystość przekazania 
ich placówce odbędzie się jesienią 
przyszłego roku. Na tegorocznym 
festynie zbierano środki głównie 
na bieżące działania szkoły.

 Oprawę muzyczną na scenie 
tworzyły szkolne zespoły, m. in. 
dziecięcy zespół „Klaps” oraz po-
zaszkolne „Kwiat Lotosu” i „Echo 
Korfantowa”. Przez ponad 5 godzin 
uczestnicy festynu mieli okazję 
zintegrować się, porozmawiać 
o sprawach szkoły i wysłuchać 
interesującego programu artystycz-
nego. Wsparcia przy organizacji im-

 Katarzyna Babuśka, Anna Bed-
narska, Laura Borgoń, Kamila Bucz-
kowska, Milena Dziedzic, Natalia 
Kryś, Aleksandra Łozowicka, Joanna 
Pruchnik, Agata Pytka, Aleksandra 
Szczygielska, Kacper Mąkosz – warto 
zapamiętać nazwiska tych młodych 
aktorów, którzy zapewne jeszcze 
nie raz zaistnieją na korfantowskiej 
scenie.  Młodzi aktorzy zdradzili 
tuż przed premierą, że co prawda 
czują się dobrze, ale towarzyszy im 
niewielka trema. Wspólne miesiące 
pracy nad aktorskim warsztatem 
przyniosło już – jak sami adepci tej 
sztuki twierdzą – wymierne korzyści:  
lepszą dykcję i regulację oddechu. 
Podczas zabawnych teatralnych 

Korfantów

Rodzinnie w szkole

prezy udzielili rodzice, pracownicy 
zespołu szkolno-przedszkolnego, 
sołectwa: Stara Jamka i Włostowa 
oraz Kuropas i Niesiebędowice, 
liczne organizacje rządowe i po-
zarządowe oraz prywatne firmy 
i przedsiębiorstwa. W sumie udało 
się pozyskać 94 sponsorów.
 Podczas festynu odbyła się lo-
teria fantowa, na której można 
było wylosować bardzo atrakcyjne 
i cenne nagrody, jak telewizor czy 
rower. Można było podziwiać rów-
nież pokazy strażaków z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kor-
fantowie, możliwości policyjnego 
wozu bojowego oraz umiejętności 
psa Astora – owczarka belgijskiego 
z Komendy Powiatowej Policji w Ny-
sie. Zwłaszcza ta część prezentacji 
wzbudziła wśród licznie przybyłej 
publiczności ogromny aplauz.

B. Ilków

Grupa teatralna

Pierwsze sceny

Podsumowanie trzech miesięcy spotkań członków Kor-
fantowskiej Grupy Teatralnej, pracującej pod opieką 
artystyczną aktora Tomasza Stochniała miało miejsce 24 

czerwca w Miejskim Domu Kultury w Korfantowie. Mini spektakl 
zatytułowany „Sceny” był pierwszą publiczną prezentacją 
młodych artystów.

etiud, tworzących przedstawienie 
„Sceny”, pokazali także, że potrafią 
się doskonale razem bawić.
 - Pierwsze koty za płoty – przed-
stawienie podsumował żartobliwie 
aktor Tomasz Stochniał, który z kor-
fantowską młodzieżą pracuje od 
marca tego roku. – Kolejne próby 
zaczynamy od września, ale teraz już 
zapraszamy do udziału w zajęciach.
 W spektaklu wykorzystano 
fragmenty „Poskromienia złośnicy” 
Williama Szekspira, „Ferdydurke” 
Witolda Gombrowicza oraz współ-
czesne teksty, z których część po-
chodzi z rzeczywistych rozmów 
prowadzonych w internecie. 

DD

Młodych artystów oklaskiwała nieliczna, ale zagorzała grupa fanów. Z pewnością kolejne spektakle 
skupią w Miejskim Domu Kultury w Korfantowie większą liczbę ludzi, dla których „kultura i sztuka” 
nie jest pustym sloganem.

W jednej ze scen razem z podopiecznymi za-
grał Tomasz Stochniał – nieczęsto tak młodzi 
ludzie mają okazję stanąć na scenie z zawo-
dowym aktorem

Poskromienie złośnicy nie było wcale łatwe: 
Kamila Buczkowska i Kacper Mąkosz
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Blisko 400 gimnazjalistów przystąpiło do rywalizacji 
w Mistrzostwach Województwa Opolskiego LZS w lekkiej 
atletyce. Zawody odbyły się na stadionie im. „Polskich 

Olimpijczyków” w  Opolu. Bezkonkurencyjni zarówno w  kla-
syfikacji medalowej jak i  punktowej okazali się uczniowie 
Korfantowskiego Gimnazjum zdobywając 17 medali (7 złotych, 
5 srebrnych, 5 brązowych) oraz 474 pkt wyprzedzając kolejną 
szkołę o 184 pkt.

Dwa złote medale zdobyła 
Oliwia Hauzer uczennica 
piątej klasy Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego  w Ścinawie Małej 
podczas Mistrzostw Województwa 
Opolskiego LZS w lekkiej atletyce. 
Trenująca na co dzień w korfan-
towskim klubie Oliwka zwyciężyła 
w biegu na 100m z czasem 14.32s, 
a także na 300m osiągają czas 
0.46.16s będący jednym z najlep-
szych w historii opolskiej lekkiej 
atletyki w tej kategorii wiekowej.
–Ponadto medale zdobyli: Karo-
lina Szelwach z Włodar – srebrny 
w pchnięciu kulą 9.24m oraz Michał 

Zakończyły się rozgrywki pił-
karskie w B klasowych ligach 
w podokręgu nyskim. Z grupy 

3 awans do A klasy uzyskała drużyna 
KKS „Czarnych” Korfantów. Po run-
dzie jesiennej nic nie wskazywało, 
żeby drużyna z Korfantowa włączyła 
się do walki o awans. Zajmowała 
dopiero 7 miejsce ze stratą 9pkt do 
prowadzącej drużyny LZS Gryżów. 
Drugie miejsce w tabeli ze stratą 
5 pkt zajmowała drużyna z Mosz-
czanki. Żeby było jeszcze ciekawiej 
zespół z Korfantowa po rundzie je-
siennej opuszczają Tomasz Krupiń-
ski (Unia Tułowice), Łukasz Bachleda 
(LZS Starowice), Łukasz Malinowski 

Tabela końcowa:
Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans

1. KKS Czarni Korfantów 22 49 16-1-5 87:29 +58

2. LZS Gryżów 22 49 16-1-5 82:25 +57

3. LZS Niemysłowice 22 43 13-4-5 83:37 +46

4. LZS Sudety Moszczanka 22 41 13-2-7 52:47 +5

5. LZS Łąka Prudnicka 22 37 11-4-7 66:57 +9

6. LZS Polski Świętów 22 36 11-3-8 64:61 +3

7. KS Nowy Świętów 22 33 9-6-7 38:41 -3

8. LZS Błękitni Biskupów 22 27 8-3-11 54:59 -5

9. LZS Kępnica 22 20 6-2-14 54:85 -31

10. LZS Grom Szybowice 22 17 5-2-15 42:84 -42

11. LKS Bodzanów 22 16 5-1-16 32:69 -37

12. LZS Włodary-Węża 22 13 4-1-17 24:84 -60

SPORT

Grad medali gimnazjalistów 
z Korfantowa

Rewelacyjne starty Oliwi

A klasa w Korfantowie

Szczepaniak z Korfantowa brązowy 
w pchnięciu kulą 10.79m. Nie zawio-
dły sztafety złożone z uczniów z ZSP 
w Korfantowie. Sztafeta szwedzka 
dziewcząt w składzie Przystawska 
Lidia, Hetmańska Julia, Malinowska 
Katarzyna, Brodkorb Kamila zdobyły 
brązowy medal, natomiast sztafeta 
chłopców – Krąpiec Klaudiusz, 
Bęben Jarosław, Kawala Mateusz, 
Bergiel Damian - wywalczyła medal 
złoty.
Klasyfikacja punktowa szkół:
7m - ZSP Korfantów – 122 pkt.
32m – ZSP Ścinawa Mała – 32 pkt.
50m – ZSP Przechód – 8 pkt.

(wyjazd za granicę). Jednak runda 
wiosenna przynosi coraz to większe 
niespodzianki. Gryżów traci punkty 
z Korfantowem, Polskim Święto-
wem, Niemysłowicami, Moszczan-
ką, natomiast Korfantów wygrywa 
mecz za meczem. Na dwie kolejki 
przed końcem zrównuje się punkta-
mi z Gryżowem, pozostałe drużyny 
już się nie liczą. O awansie decyduje 
bilans bezpośrednich spotkań po-
między zainteresowanymi druży-
nami, a ten jest korzystniejszy dla 
Korfantowa, który w przyszłym 
sezonie razem ze Ścinawą wystę-
pować będzie w A klasie.

Medale złote:
Marta Bieda  skok wzwyż  150cm

Klaudia Dawidowicz  rzut dyskiem  26,87m

Denis Hoffmann  300m  39,97s

Daniel Jackowski  100m  12,06s

Paweł Krawczuk  2000m  6,46,78s

Mateusz Kozłowski  rzut dyskiem  43,60m
Jackowski Daniel, Hoffmann Denis, Markowski Maciej, 

Adolf Konrad Sztafeta 4x100m 47,59s

Medale srebrne:
Karolina Buńko  600m  1,54,73s

Mateusz Kubiesa  pchnięcie kulą  12,70m

Maciej Markowski  rzut dyskiem   37,97m

Marcin Mroziński  2000m  6,54,88
Kniaź Katarzyna, Bieda Marta, Topolnicka Dominika, 

Goliasz Julia
Sztafeta Olim-

pijska 4,41,91s

Medale brązowe:
Marta Bieda  100m   13,85s

Aleksandra Łozowicka  rzut dyskiem  25,21m

Waldemar Suchodolski  pchnięcie kulą 12,04m

Michał Przybyszewski  rzut oszczepem  41,86m

Łukasz Mickiewicz  skok wzwyż 168cm

Klasyfikacja końcowa szkół LA:
1m  PG Korfantów  474pkt

2m  PG Domaszowice  290pkt

3m  PG Łambinowice  271,5pkt

4m  PG Pokój  249pkt

16m  PG Ścinawa Mała  93pkt

Klasyfikacja generalna szkół LA + gry zespołowe:
1m  PG Korfantów  638pkt

2m  PG Domaszowice  482pkt

3m  PG Pokój  437pkt

4m  PG Łambinowice  383pkt

16m  PG Ścinawa Mała  181pkt

Dzień dziecka 
z rybą w tle

2 czerwca 2013 r. na stawie 
wodnym w Tułowicach Ma-
łych z okazji Dnia Dziecka 

odbyły się Zawody Wędkarskie 
o Puchar Dyrektora M-GOKSIR w 
Korfantowie. Uczestnicy Startowali 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
do 10 lat i 10-13 lat. Startowało 23 
młodych wędkarzy.

 Organizatorem imprezy był 
Zarząd Koła PZW w Korfantowie 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Kor-
fantowie. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe puchary, medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 
drobne nagrody ufundowane 
przez sponsorów. 

Wyniki: Kat. I - młodsi
I miejsce - Nikola Kubiak
II miejsce - Maciej Paszkowski
III miejsce - Kamil Kot

Wyniki: Kat. II - starsi
I miejsce - Marcel Figura
II miejsce - Dominika Szelwach
III miejsce - Eugeniusz Bugno

Dodatkowe wyróżnienie otrzymał 
Maciej Paszkowski, który złowił 
największą rybę (200 g.)


