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Znakomicie bawili się uczestnicy imprezy promującej 
świadomie proekologiczne postawy. Dopisała pogoda, 
wystawcy smacznych i zdrowych produktów oraz miesz-
kańcy, którzy chętnie przybyli do Komprachcic.

Więcej na stronie 3

Siedmioletnia Paulina z Ozimka, członkini zespołu „Ak-
ces”, śpiewa od dwóch miesięcy i jak deklarowała: nie 
ma tremy przed występem. Cały zespół z Ozimka zapre-
zentował się znakomicie, zdobywając drugą nagrodę 
i aplauz publiczności.

Więcej o Ogólnopolskim Przeglądzie 
 Piosenki Religijnej na stronach: 4 i 5

Wybitni sportowcy przyjechali do Komprachcic, by pro-
mować królowa sportu – lekką atletykę. Sebastiana 
Chmara, Paweł Januszewski oraz Karolina Czajkowska 
spotkali się z uczniami szkół i podstawowych gminy oraz 
szkoły podstawowej TAK z Opola.

Więcej na stronie 8

Gmina Komprachcice od zawsze słynęła z do-
skonałego poziomu piłki ręcznej, kluby z Kom-
prachcic, Polskiej Nowej Wsi, Ochódz grały 
w międzywojewódzkich ligach, a ich zawodnicy 
reprezentowali znakomite umiejętności. Mijają 
lata i pamięć o niektórych wydarzeniach zacie-
ra się, stąd potrzeba – jak zapewnia Henryk 
Szyma – utrwalenia tej pamięci i jej ochrona. 
Przedsiębiorca pracuje właśnie nad wydaniem 
książki o historii piłki ręcznej.

Obchody stulecia piłki ręcznej w Polsce zainspi-
rowały Henryka Szymę – człowieka od najmłod-
szych lat związanego z tą właśnie dyscypliną 
sportową – do zebrania w formie książki historii 
siedemdziesięciu lat piłki ręcznej w Gminie 
Komprachcice. Prace nad wydawnictwem, które 
ukaże się na początku 2019 roku, już trwają.
- Zbieram wszystkie dane, będę więc bardzo 
wdzięczny za udostępnienie zdjęć, tekstów 
innych materiałów, które mogą znaleźć się 
w książce. Szczególnie interesują mnie lata 
pięćdziesiąte i sześćdziesiąte – zachęca do 
współtworzenia historii komprachcickich szczy-
piornistów Henryk Szyma.
Henryk Szyma przed laty grał w klubie z Ochódz, 
a następnie przez dwanaście lat był sędzią 
piłki ręcznej, również na szczeblu centralnym. 

Przez wiele lat angażował się też jako działacz 
w sportowe sprawy komprachcickiego zespołu. 
Praca ograniczyła mu czas, jaki mógł poświęcić 
na akcje sportowe, ale jako lokalny przedsię-
biorca systematycznie wspiera piłkę ręczną. 
Teraz staje się twórcą być może najważniejszego 
wydawnictwa w gminie.
- Inspiracja do napisania tej historii przyszła 
wraz z wiekiem i doświadczeniem – coraz wię-
cej osób odchodzi, a ich wspomnienia o piłce 
ręcznej razem z nimi – mówi pan Henryk.
Działacz sportowy został doceniony podczas 
tegorocznych obchodów 100-lecia piłki ręcznej, 
które odbyły się w Komprachcicach – Henryk 
Szyma otrzymał najwyższe odznaczenie bran-
żowe, czyli Diamentową Odznakę Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce. Duże doświadczenie spor-
towe oraz społeczne Henryka Szymy pozwala 
mu docenić osiągnięcia Macieja Nawrockiego, 
trenującego komprachcicki narybek szczy-
piornistów:
- Widać, jak dużo daje zaangażowanie nauczy-
ciela, trenera. Jesteśmy teraz na dobrej drodze, 
by przywrócić świetność komprachcickiej kadry. 
Każdy projekt, w którym uczestniczy mło-
dzież i dzieci, wymaga zaangażowanie dobrych 
nauczycieli. Niezbędny jest mądry program 
wydawania pieniędzy na kształcenie młodych 

sportowców. Powstanie nowej infrastruktury 
rekreacyjnej z pewnością wpływa na poprawę 
kondycji osób starszych, a jeśli chodzi o rozwój 
sportu wśród ludzi młodych niezbędna jest 
spójna koncepcja, angażująca ludzi z różnych 
środowisk, również samorządowych – podsu-
mowuje Henryk Szyma.

Dagmara Duchnowska

Zainteresowanych wsparciem projektu i udo-
stępnieniem materiałów prosimy o kontakt  
z p. Henrykiem Szymą: 695 808 422 oraz na adres 
mailowy: szyma_metalex@onet.pl

 OSOBOWOŚĆ
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Ponad 800 osób wsparło Julkę Cichecką, która 
zmaga się z konsekwencjami porażenia dzie-
cięcego. Tym samym marzenie szesnastolatki 
o wózku inwalidzkim jest coraz bardziej realne.

Julka wymaga wózka specjalistycznego, po-
nieważ jej stan wiąże się z codziennym bó-
lem, a tradycyjny wózek tych problemów nie 
rozwiązuje. Odpowiedni wózek umożliwi jej 
uczęszczanie do szkoły, przebywanie wśród 
uczniów, przyjaciół, znajomych, sprawi; że nie 
ograniczą jej ściany domu. Nowy wózek to rów-
nież odciążenie rodziców, którzy nie mogą – jak 

przed laty – nosić swojej córki na rękach.
Na por talu zarejestrowanych zbiórek 
www.siepomaga.pl Julka pisze: „Moją przepust-
ką do świata jest wózek. Wózek, na który mnie 
nie stać. Dlatego właśnie tu jestem, opowiadam 
Ci swoją historię i proszę o pomoc. Bez Ciebie 
nie zdołam ocalić wolności, którą tak bardzo 
kocham i której tak bardzo potrzebuję.”
Kiedy chodzimy, tańczymy, ćwiczymy na zaję-
ciach wychowania fizycznego, stoimy w sklepo-
wych kolejkach, żyjemy pozbawieni bólu, nie 
potrafimy sobie nawet wyobrazić, jak bardzo 
ograniczony może się czuć człowiek niepełno-

sprawny i narażony na codzienne cierpienie.
I pamiętajmy, że mimo wszystko Julka zawsze 
się uśmiecha. Wesprzyjmy ją w tym uśmiechu!

Portal: siepomaga.pl (Julia Cichecka)

Rok 2018 jest czasem podsumowań działalności 
samorządowej. Dokonuje ich również Związek 
Gmin PROKADO, który jako organizacja gmin: 
Prószków, Komprachcice, Dąbrowa i Krapkowice 
zarządza własnymi i administrowanymi sieciami 
wodociągowymi na tych obszarach od 1993 roku. 
Dla członków Związku rok 2018 jest więc też 
rokiem ćwierćwiecza istnienia. Dla PROKADO 
ostatnie cztery lata były niezwykle intensywne 
i to zarówno w działalności inwestycyjnej i remon-
towej, jak i w sferze aktywności prospołecznej.

ZG PROKADO jest organizacją nowoczesną, któ-
rej głównym celem jest dostarczenie wody dla 
mieszkańców gmin Prószków, Dąbrowa, Kom-
prachcice i Krapkowice. Z powodzeniem osiąga 
te cele dzięki szczególnemu dbaniu o warunki 
organizacyjne, techniczne i finansowe zasobów 
Związku. PROKADO to również inicjator i krea-
tor akcji edukacyjnych adresowanych do dzieci 
i młodzieży oraz promotor zdrowego trybu życia. 
Jedną z misji PROKADO jest bowiem włączanie 
młodych mieszkańców obszaru czterech gmin 
do świadomej, zaangażowanej i trwałej dbało-
ści o środowisko naturalne i ochronę zasobów 
wody pitnej.
W związku ze specyfiką oferowanych usług, Zwią-
zek Gmin PROKADO skupia się na dynamicznym 
i zrównoważonym rozwoju wykorzystywanych 
technologii. Aby jakość dostarczanej wody była 
jak najlepsza, infrastruktura jest stale moderni-
zowana i rozbudowywana. W tym zakresie szcze-
gólny dla realizacji zadań inwestycyjnych był rok 
2016, kiedy to wybudowano pompownię sieciową 
w Dąbrowie, przebudowano też sieć wodocią-
gową z Sokolnik do Dąbrowy, zmodernizowana 
została sieć wodociągowa w Polskiej Nowej Wsi, 
przy ulicy Lotniskowej. Ważnym okresem jest 
dla członków Związku Gmin PROKADO, a więc 
i dla wszystkich mieszkańców gmin Prószków, 
Komprachcice, Dąbrowa i części gminy Krap-
kowice jest także obecny rok. Rozpoczyna się 
rozbudowa wodociągu grupowego „Prószków”, 
zostaje opracowywana dokumentacja projektowa 

dla etapu I (rozbudowa magistrali wodociągowej 
Dziekaństwo – Mechnice) oraz etapu II (Chróści-
na – SW Dąbrowa). Dokumenty te powstaną do 
końca 2018 roku, podobnie jak projekt wykonania 
spięcia studni S-3 tranzytem do Górek.
Wszystkie te działania zapewniają postęp techno-
logiczny Związku Gmin PROKADO, który finansuje 
swoją bieżącą działalność, jak i zaplanowane 
inwestycje, ze środków własnych pozyskanych 
w trakcie funkcjonowania. 
Związek Gmin PROKADO to również realizator 
akcji własnych, związanych z edukacją najmłod-
szych mieszkańców obszaru, które obejmują 
dzieci i młodzież z terenu gmin: Prószków, Dą-
browa, Komprachcice i Krapkowice. To właśnie 
oni – reprezentanci swoich gmin - uczestniczą 
w wydarzeniach, podczas których bawią się, 
rywalizują i uczą. Na stronie internetowej Związ-
ku Gmin PROKADO – prokado.pl – dostępne 
są także oryginalne materiały edukacyjne dla 
dzieci, a każdego roku stu dwudziestu uczniów 
szkół podstawowych bierze udział w akcjach 
edukacyjnych.
- Zadowolenie mieszkańców jest coraz więk-
sze, jeżeli chodzi o bieżące dostarczanie wody. 
Uniknęliśmy wielkich awarii, wspomógł nas 
w tym zakresie również system monitoringu, 
w który przed laty zainwestowaliśmy. Ponadto 
wyszliśmy na zewnątrz, pokazujemy Związek 
jako dostarczyciela zdrowej wody, staramy się 
nie ograniczać naszej działalności jedynie do 
inwestycji, remontów, administrowania siecią. 
Ważne jest, by mieszkańcy wiedzieli, skąd i jakiej 
jakości woda jest w ich kranach. Bardzo ważnym 
elementem naszych działań edukacyjnych są 
akcje adresowane do najmłodszych mieszkańców, 
również użytkowników naszych zasobów – mówi 
Leonard Pietruszka, Wójt Gminy Komprachcice, 
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin 
PROKADO.
W roku 2015 Związek Gmin PROKADO zorganizował 
dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny pod 
hasłem „Woda i ja”, na które spłynęło 167 prac. 
Rok później PROKADO zorganizowało w Kom-

prachcicach zawody pod nazwą „H2O to jest to!”, 
których celem była promocja zdrowego i twór-
czego stylu życia. W zawodach sportowych, orga-
nizowanych pod nazwą „Kropelkowe zmagania”, 
wzięły udział dzieci z klas I-III, a w konkurencjach 
intelektualnych „Wodne skojarzenia” – uczniowie 
klas starszych. W roku 2017, tym razem w Krap-
kowicach, ponad setka reprezentantów szkół 
rywalizowała w zawodach pływackich oraz roz-
grywkach piłki siatkowej i nożnej. Impreza odbyła 
się pod nazwą: "PROKADO nieza_WODNI". W roku 
2018 w Prószkowie Związek przeprowadził akcję 
„PROKADO – WODA I LAS”,  w ramach której ucz-
niowie starszych klas uczestniczyli w zawodach 
nordic walking oraz w grze terenowej, a młodsi 
z akcji edukacyjnej i konkurencjach sportowych. 
Partnerami imprezy było Nadleśnictwo Prószków 
oraz LGD „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”.
To nie jedyna forma przekonywania najmłod-
szych mieszkańców gmin, że dobra woda jest na 
„wyciągnięcie ręki” oraz z promocją jej oszczę-
dzania i ochrony. PROKADO od roku 2016 pla-
cówkach oświatowych gmin, będących członkami 
Związku, zamontowało trzydzieści jeden tzw. 
fontann z wodą pitną, zakupionych ze środków 
własnych PROKADO i udostępnionych uczniom 
nieodpłatnie. Zdrowa woda, do której uczniowie 
dzięki temu przedsięwzięciu mają nieograniczo-
ny dostęp, to alternatywa dla słodkich, często 
szkodliwych, napojów. Urządzenia wyposażone 
w higieniczne, antybakteryjne filtry są w zasa-
dzie bezobsługowe, w bezpiecznych dla dzieci 
łagodnych kształtach. Fontanny montowane są 
na wysokości, która pozwala korzystać z wody 
również uczniom pierwszych klas.
Konsekwentna polityka inwestycyjna oraz pro-
społeczna Związku Gmin PROKADO od lat tworzy 
uznaną wśród mieszkańców gmin: Prószków, 
Komprachcice, Dąbrowa i Krapkowice markę. 
To rozpoznawalna w regionie instytucja, która 
prowadząc bieżącą działalność, nie zapomina 
o dzieleniu się wiedzą, kształtowaniu świadomych 
ekologicznie postaw i o tym, że woda to zasób, 
o który musimy dbać wspólnie.

siepomaGa.pL

WÓZEK DLA JULKI!

 ZWIĄZEK GMIN PROKADO

CZTERY LATA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

BANK ŻYWNOŚCI – WIELKA POMOC

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OKRES ŚWIADCZENIOWY – SKŁADANIE WNIOSKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kom-
prachcicach podpisał umowę z Bankiem Żyw-
ności w Opolu.  Pomoc żywnościowa dystry-
buowana jest przez Banki Żywności [OPR] do 
Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która 
przekazuje żywność bezpośrednio do osób 
potrzebujących. 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWA-
LIFIKACJI:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych 
osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów 
nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowied-
nich produktów żywnościowych (posiłków) 
i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej 
liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 
7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem 
dochodów odniesionych do procentowej war-
tości odpowiedniego kryterium dochodowego 
określonego w tej ustawie - których dochód 
nie przekracza 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy 
społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 1056,00zł dla osoby w rodzinie)  
Sposób kwalifikacji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach 
będzie wydawać osobom potrzebującym skie-
rowania do otrzymania pomocy żywnościowej 
i kwalifikować listy osób zakwalifikowanych 
do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania 
zgody tych osób.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPO-
ŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom 
najbardziej potrzebującym w formie paczek 
żywnościowych.

Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. 
składająca się z co najmniej trzech artykułów 
spożywczych z różnych grup towarowych wy-
dawanych jednorazowo a wchodzących skald 
zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych 
obejmuje:
- groszek z marchewką 
- fasola biała  
- buraczki wiórki  
- powidła śliwkowe  
- makaron jajeczny  
- makaron kukurydziany bezglutenowy   
- ryż biały  

- kasza gryczana  
- herbatniki maślane  
- mleko UHT  
- ser podpuszczkowy dojrzewający   
- szynka drobiowa  
- szynka wieprzowa mielona  
- pasztet wieprzowy
- kabanosy wieprzowe 
- filet z makreli w oleju   
- cukier biały
- miód nektarowy wielokwiatowy 
- olej rzepakowy
- gołąbki w sosie pomidorowym

W celu uzyskania powyższej pomocy proszę zło-
żyć dokumenty o pomoc żywnościową w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
w siedzibie gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Komprachcicach. Dodatkowych informacji 
udzielą pracownicy w/w instytucji osobiście lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 774647305 
lub 774646196.

W związku z zakończeniem z dniem 30 września 
2018 r. okresu świadczeniowego, na który usta-
lane było prawo do świadczenia wychowaw-
czego (500+), pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Komprachcicach przypo-
minają o konieczności ponownego składania 
wniosków na dzieci. 

Osoby, które chcą zachować ciągłość w wy-
płatach świadczeń powinny złożyć wniosek 

w terminie do końca października 2018 roku 
w siedzibie GOPS-u  (46-070 Komprachcice, 
ul. Ks. Bilińskiego 2) albo za pośrednictwem 
Internetu (systemy bankowe, ePUAP, PUE ZUS, 
Emp@tia). Wnioski złożone po wskazanym 
terminie będą rozpatrywane od miesiąca ich 
wypływu (bez możliwości ustalenia prawa do 
świadczenia „wstecz”).
Jednocześnie przypominamy o zbliżającym się 
końcu okresu zasiłkowego w świadczeniach 

rodzinnych. Wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do 
zasiłku rodzinnego należy składać do końca 
listopada 2018, w przeciwnym razie – tak jak 
w świadczeniu wychowawczym – nie będzie 
możliwości zachowania ciągłości wypłat.
Odpowiedzi na wszelkie pytania udzielają pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Komprachcicach w siedzibie ośrodka lub 
telefonicznie pod numerem 77 46 47 305.

IV Komprachcicka Niepodległościowa Dycha odbędzie się 11 listopada. Organi-
zatorzy informują, że informacje o planie biegu (10 km) są dostępne na stronie 
osir.komprachcice.pl, wpisowe w tym roku wynosi 40 zł i  jest przeznaczone na 
cele charytatywne: wsparcie dwóch potrzebujących osób. Limit uczestników: 400 
zawodników. W godzinach 8:00 – 9:30 odbędzie się weryfikacja uczestników biegu 
w biurze zawodów; 9:30 – 9:55 – rozgrzewka; 10:00 - start biegu, 12:00; dekoracja 
zwycięzców i losowanie nagród.

ZAPRASZAMY

VII FESTIWAL 

27 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 17.00
SALA SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY
W KOMPRACHCICACH

WYSTĄPIĄ:
V220 Band

Day Off
oraz Sławek Wierzcholski

i Nocna zmiana Bluesa
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Po raz dwudziesty młodzi i starsi wykonawcy 
zaśpiewali na chwałę Panu w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Piosenki Religijnej organizowanym 
przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Kom-
prachcicach. W tym roku, ze względów orga-
nizacyjnych, impreza odbyła się w wyjątkowej 
scenerii drewnianego kościoła pw. Św. Marcina 
w Ochodzach.

Jubileuszowy przegląd mógłby zostać z powo-
dzeniem opatrzony przesłaniem Jana Pawła II 
„Niech Wasze śpiewanie przekracza granice!”, 
tak się bowiem stało: uczestnicy sięgnęli po 
niebanalne utwory religijne, zaprezentowane 
w ciekawych aranżacjach, a poziom wszystkich 
prezentacji zachwycał. Dwudziestolecie imprezy 
było również okazją do spotkania się ludzi, 
którzy wydarzenie to wspierali od początku 
istnienia. Zebranych powitał ksiądz proboszcz 
Erwin Kuzaj:
- W moim sercu jest wielka radość, że przegląd 
odbywa się właśnie w tym małym, uroczym 
kościółku, w naszej świątyni. Jeszcze bardziej 
ożywi naszą wiarę, pozwoli tę wiarę przeżywać.
Wśród zaproszonych gości był Ryszard Gal-
la, Poseł na Sejm RP, swego czasu parafianin 
z Ochódz, który w tej miejscowości się wycho-
wał, tutaj służył do mszy przez wiele lat jako 
ministrant.
- Zawsze jestem pod wrażeniem tego niezwy-
kłego kościoła. Uważam, że ta impreza powinna 
odbywać się właśnie w takim miejscu – poseł 
podziękował proboszczowi parafii św. Marcina 
– Erwinowi Kuzajowi za deklarację udostępnie-
nia świątyni na potrzeby organizacji kolejnych 
przeglądów.
Poseł Ryszard Galla nie był jedynym uczestni-
kiem wydarzenia, który docenił wyjątkowość 
miejsca, piękne zabytkowe wnętrze oraz oto-
czenie obiektu wzbudziło zainteresowanie osób 
spoza terenu gminy Komprachcice. O tym, że 
historia w jakiś sposób zatoczyła koło, przy-
pomniał Wójt Gminy Komprachcice, Leonard 
Pietruszka.
- Przypomnijmy, że pierwszy Przegląd Piosenki 
Religijnej odbył się w kościele pw. Św. Franciszka 
z Asyżu w Komprachcicach, a kościół, w którym 
obecnie jesteśmy – perełka naszej gminy – był 
w ogóle pierwszą świątynią w stolicy naszej 
gminy. Do Ochódz został przeniesiony właśnie 
z Komprachcic.
Wójt Leonard Pietruszka przypomniał najważ-
niejsze osoby, które miały wpływ na wprowa-
dzenie przeglądu do kalendarza imprez najpierw 
gminnych, a potem wojewódzkich i wreszcie 
ogólnopolskich: nie żyjących już osobowości 
Gminy Komprachcice – ks. Franciszka Paszka 
oraz Wójta Pawła Smolarka.
- Wierzę, że dzisiaj patrzą na nas z góry i widzą, 
że impreza ta ma głęboki sens. Szkoda tylko, że 

w tych kościelnych ławkach zasiadło tak nie-
wielu mieszkańców – mówił Leonard Pietruszka.
Wszyscy goście podkreślali szczególną rolę 
i wielkie serce, jakie dla przeglądu ma dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Kultury - Renata 
Gliniorz. Dyrektor z kolei przypomniała, że 
początki imprezy wiązały się z wcześniejszą 
dyrektor instytucji kultury – Anną Koszyk, która 
również była obecna na jubileuszu. Nie zabra-
kło wzruszających chwil podsumowań przez 
wieloletnich uczestników wydarzenia. Otylia 
Zawada z Makowic, która jest obecna niemal 
na każdym przeglądzie otrzymała specjalne 
podziękowania za wkład w tworzenie wysokiej 
jakości oferty muzycznej, ze swoimi zespołami 
„Radość” oraz „Impuls”, a także za wyróżnia-
jącą się obecność jej podopiecznych solistów 
podczas komprachcickich festiwali.
- Zawsze bardzo miło być wyróżnionym, tym 
bardziej, gdy pracuje się społecznie. Zawsze 
tutaj z przyjemnością przyjeżdżamy. Dzisiaj 
występuje Paulina Kwiczala, która pierwszy raz 
zaśpiewała w Komprachcicach, gdy była w trze-
ciej klasie szkoły podstawowej, a dzisiaj jest 
w trzeciej klasie liceum (Paulina zajęła drugie 
miejsce w swojej kategorii – red.) – dziękowała 
pani Otylia.
Dwudziestolecie przeglądu ma swoich „ci-
chych” bohaterów – przypomnijmy, że impreza 
powstała dzięki artystom z zespołu Attonare, 

którzy, gdy zaczynali organizować pierwsze 
wydarzenie byli jeszcze bardzo młodymi ludź-
mi. Ten trzon zespołu przez dwie dekady, nie 
zważając na czas własny, koszty i zmęczenie 
angażował się społecznie, włączając w pracę 
na rzecz przeglądu swoich bliskich. Nie inaczej 
było i w tym jubileuszowym roku, o powodzenie 
festiwalu zadbali: Linda Wencel, Patrycja Pikos, 
Magdalena Molek, Marek Heince, Janusz Wicher, 
Jan Posor, Robert Klimek oraz pracownicy Sa-
morządowego Ośrodka Kultury.
Gościem specjalnym wydarzenia był duet „Pro-
skauer Echo”, czyli Klaudia i Henryk Lakwa, 
którzy przygotowali wyjątkowy koncert na 
czas obrad jury.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Biskup 
Opolski Andrzej Czaja, Marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Opolski Hen-
ryk Lakwa, Wójt Gminy Komprachcice Leonard 
Pietruszka, Poseł na Sejm RP Ryszard Galla
Patronat medialny: „Nowa Gazeta”, „Radio 
DOXA”, „Radio OPOLE”, „Tygodnik Krapkowicki”, 
„Tygodnik Ziemi Opolskiej”, „Gość Niedzielny” 
oraz „Wieści Gminy Komprachcice”.
Organizatorzy dziękują za okazane wsparcie. 
Szczególne wyrazy wdzięczności przekazują 
na ręce Kamila Buchmana, dawnego członka 
zespołu Attonare, reprezentującego przedsię-
biorstwo Buchman Meble.

Dagmara Duchnowska

DOBRZE JEST ŚPIEWAĆ PANU

JUBILEUSZ PRZEGLĄDU
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Podczas przeglądu szczególną uwagę skupiły na sobie zespoły, wśród 
nich szczególnie dwa: „Work in Progress” z opolskiego „Ekonomika” 
oraz „Akces” z Ozimka. Pierwsza z grup zwyciężyła w swojej kategorii, 
a jej opiekun Damian Kaźmierczak – w kategorii solistów dorosłych 
wyśpiewał drugie miejsce. Nauczyciel matematyki i  zawodowych 
przedmiotów ekonomicznych, który z muzyką jest związany od lat, 
śpiewając w chórach gospel w Opolu, a później w Amsterdamie, zespół 
w opolskiej szkole prowadzi od pięciu lat, czyli od czasu, gdy rozpoczął 
pracę w „Ekonomiku”:
- Skład zespołu się zmienia, ponieważ uczniowie po prostu kończą 
szkołę. Każdy może się przyłączyć: nigdy nikomu nie mówię: nie. Nawet 
jeśli ktoś sobie na początku nie radzi, to później jest tylko coraz lepiej. 
Nie pracujemy z nutami, ponieważ uczniowie ich nie znają, uczymy się 
harmonijnie. Uczniowie też proponują elementy aranżacji, konkretne 
utwory, mają wpływ na to, co w zespole robimy.
Elżbieta Pisula-Bieniecka, z zawodu: nauczyciel muzyki, prowadzi zajęcia 

zespołu Akces i jest współtwórczynią Stowarzyszenia na Rzecz Promocji 
Talentów „Akces”, które wspiera członków zespołu wokalnego oraz 
tanecznego. Podczas przeglądu jubileuszowego grupa blisko trzydzieś-
ciorga dzieci, z których najmłodsze nie ma jeszcze pięciu lat zostało 
gorąco oklaskane przez publiczność. Jak komentowano występ grupy 
„Akces”: takich emocji nigdy dosyć! O tym, jak pracuje się z dziećmi, 
by osiągnąć sukces mówi Elżbieta Pisula-Bieniecka:
- Dzieci mają w sobie ogromną radość, są zawsze szczere, nie udają, chcą 
jeździć na festiwale, przeglądy, nikogo nie muszę namawiać. Czasami 
jeszcze się zdarza, że niektóre dzieci nie zawsze zaśpiewają czysto, 
ale w zespole takiego małego fałszu nie słychać, mogę powiedzieć, że 
wszystkie dzieci są niezwykle zdolne.
Stowarzyszenie nie tylko prowadzi zespoły, ale też wspiera swoich 
podopiecznych w dofinansowywaniu np. zajęć wokalnych, wśród nich 
jedenastoletnią Kasię Juruć, która podczas tegorocznego przeglądu 
wykonała doskonale partie solowe.

Wyniki XX Jubileuszowego Ogól-
nopolskiego Przeglądu Piosenki 
Religijnej

Artystów oceniało jury w składzie: 
Barbara Malinowska, Anna Piechur-
ska, Paweł Ekert przyznało następu-
jące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria I 
(szkoła podstawowa i młodsi)
I miejsce: Milena Rudolf
II miejsce: Martyna Stefańska
III miejsce: Dominika Głąb
III miejsce: Emilia Nowak
Wyróżnienia: Amelia Cimoszczyk, Julia 
Kuś, Daniel Furgatz, Kinga Dolipska, 
Zofia Mączyńska, Zuzanna Urbanik

Kategoria II
(szkoła gimnazjalna i średnia)
I miejsce: Zofia Sydor
II miejsce: Paulina Kwiczala
III miejsce: Patrycja Mikus
Wyróżnienia: Alicja Czajkowska, Emilia 
Waliczek

Kategoria III (dorośli)
I miejsce: Agata Seidel
II miejsce: Damian Kaźmierczak
III miejsce: Daria Kotas

Kategoria IV (zespoły)
I miejsce: Work In Progress
II miejsce: Akces

emocJe i harmoNia

„Work In Progress”„Akces”
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FUNDUSZE W GMINIE

ŚWIADOMIE EKOLOGICZNI

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

CZAS NAS UCZY POGODY

30 września w Komprachcicach odbył się Piknik 
Ekologiczny, który był częścią projektu partner-
skiego „Wspólna akcja segregacja – działania 
informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodar-
ki odpadami w gminach Opole, Komprachcice 
i Turawa”. 

Dopisała pogoda, mieszkańcy gminy przybyli 
tłumnie, a ciekawy program oraz przedsiębior-
stwa oferujące na swoich stoiskach smaczne 
i zdrowe produkty zapewnili interesujące, ro-
dzinne spędzenie wolnego czasu.
Projekt finansowany z RPO WO 2014-2020 składa 
się z kilku wydarzeń organizowanych w Opolu, 
Komprachcicach i Turawie. Głównym jego celem 
jest zwiększenie udziału odpadów zebranych 
selektywnie m.in. poprzez zmniejszenie ilości 
powstających odpadów, zwiększenie poziomu 
recyklingu i odzysku poprzez odpowiednie 
narzędzia kampanii promocyjnych, zaniechanie 
praktyk nielegalnego składowania odpadów, 
zwiększenie stopnia odzyskiwania i przetwa-
rzania surowców wtórnych, zwiększenie świa-
domości mieszkańców w zakresie możliwości 
efektywnego prowadzenia indywidualnej go-
spodarki odpadami. Dlatego też podczas pikniku 
ekologicznego można było nie tylko świetnie się 
bawić, ale też oddać makulaturę w zamian za 
ogrodowe drzewka i krzewy, oddać plastikowe 
zakrętki, dowiedzieć się, w jaki sposób segre-
gować odpady. Seniorzy przygotowali pokaz 
strojów wykonanych z materiałów, które ulegają 
recyklingowi, a Dominik Strzelec – dziennikarz 
TVN - poprowadził warsztat, w którym zdradził 
tajniki tworzenia pięknego otoczenia domu.
Również gry i zabawy przygotowane dla dzieci 
oraz konkurencje Turnieju Sołectw związane 
były z segregacją odpadów i promowaniem po-
staw proekologicznych. Drużyny Komprachcic, 

Polskiej Nowej Wsi, Osin oraz Domecka pokazały 
ponadto, jak ważna jest integracja społeczna, 
dowodząc, że nie tylko dzieci bawią się jak… 
dzieci. W turnieju najskuteczniejsza okazała się 
ekipa z Polskiej Nowej Wsi, ale wygranymi byli 
wszyscy, którzy przybyli na wrześniową imprezę.
- Jesteśmy ekologiczni nie na papierze, ale też 
w działaniu. Dzisiaj się tak wiele mówi o ekologii, 
a ja uważam, że mniej mówić, więcej robić – 
podsumował ekologiczne spotkanie Wójt Gminy 
Komprachcice – Leonard Pietruszka.
Uczestnicy pikniku mogli też zakupić zdrowe 
produkty: warzywa, owoce, chleby, miody oraz 
rośliny uprawiane w ekologiczny sposób – ofe-
rowane przez lokalnych przedsiębiorców. Bez 
wątpliwości hasło „Jestem EKO” patronowało 
temu wyjątkowemu dniu.
Wrześniowy piknik, zakończony występem 
Kabaretu z Konopi był pierwszą taką akcją 
w Komprachcicach, w roku 2019 czekają nas 
jeszcze przedstawienia teatralne i warsztaty 
edukacyjne w szkołach i przedszkolach, kon-
kursy dla uczniów i przedszkolaków związane 
z gospodarką odpadami i ekologiczny piknik 
dla dzieci i młodzieży w czerwcu. Na realizację 

całego przedsięwzięcia Gmina Komprachcice 
uzyskała wsparcie w ramach RPO WO 2014-
2020. Wartość projektu wyniosła w  sumie  
201 200,00 zł.

Nazwa festiwalu, którego adresatami były ze-
społy i chóry seniorów województwa opolskiego, 
odpowiadała atmosferze, jaka towarzyszyła 
wydarzeniu. 29 września dziesięć grup stanęło 
do rywalizacji wokalnej. Wszyscy wygrali, ale 
niektórzy bardziej niż inni.

Festiwal jest naturalną konsekwencją działalności 
Samorządowego Ośrodka Kultury, w którym grupy 
muzyczne tworzą własne wydarzenia i zajmują 
się ich organizacją. Tak jest w przypadku ze-
społu „Attonare” i Ogólnopolskiego Przeglądu 
Piosenki Religijnej, czy formacji „Day Off” i Fe-
stiwalu w Klimatach Bluesa i Rocka. Organizacja 
Festiwalu Piosenki Seniorów jest więc naturalną 
konsekwencją utworzenia przy SOK Klubu Seniora.
- W tym roku nasi seniorzy jeszcze się aż tak nie 
zaangażowali w organizację, ale mam nadzieję, że 

w przyszłym staną na wysokości zadania i pokażą, 
jak można realizować takie przedsięwzięcia. To ich 
festiwal i bardzo się cieszymy, że i w taki sposób 
osoby starsze z terenu naszej gminy dają coś od 
siebie innym – mówi dyrektor SOK, Renata Gliniorz.
Tegoroczna impreza, ze względu na remont sali 
w SOK, odbyła się w hali Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Miała charakter prezentacji połączony 
z biesiadą, do której został zaproszony również 
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka. 
Honorowym patronatem objął wydarzenie Staro-
sta Opolski, Henryk Lakwa, który wraz z przed-
stawicielami gminy wręczał nagrody.
Uczestnicy wykonywali po dwie piosenki, w tym 
jedną związaną z obchodami stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Jury w składzie: 
Barbara Malinowska, Zygfryd Maczurek, Elżbieta 
Misa po wysłuchaniu wszystkich podmiotów 

zgłoszonych do konkursu piosenki postanowiło 
przyznać:
I miejsce zespołowi OLD SINGERS z Opola, II 
miejsce – BAGATELI, również z Opola, III miejsce 
FENIKSOWI z Głubczyc oraz wyróżnienia grupom: 
KOMBATANT z Opola i LIGOCKIM WRZOSOM z Ligoty 
Prószkowskiej.

Projekt pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami
w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”

Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0023/17-00
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DOMECKO, WAWELNO 

PIWNE DOŻYNKI

BEZPŁATNY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH 

OBYWATEL IT

W tym roku, w dwóch sołectwach: w Dome-
cku i w Wawelnie gospodarze odszpuntowali 
beczki, goście tak ustawili swoje kufle, by nie 
uronić ani kropli piwa, z głośników płynęła 
skoczna muzyka, a dirndl i  lederhosen były 
obowiązkowymi strojami wielbicieli bawarskich 
chmielnych dożynek. Oktoberfest staje się coraz 
popularniejszą imprezą w gminie.

W Domecku Oktoberfest rozpoczął się, podob-
nie jak w stolicy tej imprezy, w Monachium, 
22 września. Była to już druga edycja tego 
wydarzenia, której organizatorami są: DFK, jed-
nostka OSP Domecko, Stowarzyszenie „Razem 
dla Domecka” oraz rada sołecka. Wśród wielu 
zaangażowanych w przygotowanie „chmielnych 
dożynek” osób była także Patrycja Smolin, 
którą zapytaliśmy, skąd u niej taki piękny strój:
- Dirndl przywiozłam z Niemiec, ale niestety, nie 
byłam nigdy w Monachium na Oktoberfeście – 
zdradziła „Wieściom”.
Tradycyjne bawarskie stroje są obowiązkowym 
elementem Oktoberfest: kobiecy dirndl, skła-
dający się z bluzki, gorsetu, spódnicy i fartuszka 
oraz świadczące o męskości i krzepie leder-
hosen „z klapą” (tylko w Bawarii!) przywołują 
klimat rodem z Monachium. Również odszpun-
towanie beczki oraz gry i zabawy (prowadzone 
przez Stefana i Marka Heince) nawiązywały do 
stolicy Bawarii. Ponadto z  jednego z dwóch 
bawarskich browarów przygotowujących piwo 
na tę imprezę do Domecka trafiły cztery trzy-
dziestolitrowe beczki.
- Puste wrócą do browarów – mówi Aleksandra 
Czech, szefowa DFK z Domecka i mówi, skąd 
pomysł na taką właśnie imprezę. – W tamtym 
roku robiliśmy po raz pierwszy „babski comber”, 
który bardzo się spodobał, więc uznaliśmy, że 
można zrobić podobną imprezę w edycji jesien-
nej, taka była inspiracja pierwszego Otkoberfest 
Zaangażowanych jest wielu ludzi, bo taka im-

preza wymaga dużo pracy. Można powiedzieć, 
że praktycznie kończąc jeden Oktoberfest, 
zaczynamy przygotowania do kolejnego.
30 września podobne spotkanie odbyło się 
w restauracji „Złoty Róg” w Wawelnie. W tym 
sołectwie Oktoberfest odbył się po raz pierw-
szy, a przybyła ponad setka gości, których 
śpiewem bawiły panie: Maria Honka oraz Joanna 
Wicher. Szczególnym gościem podczas imprezy 
w Wawelnie była wizyta delegacji z niemieckiego 
partnerskiego miasta Hasbergen.
- Tak się doskonale złożyło – mówi Jan Przywara, 
szef Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego 
„PARTNER”, odpowiedzialnego za kontakty 
międzynarodowe Gminy Komprachcice. – Tym 
razem sześcioosobowa delegacja przyleciała 
samolotem. Odebraliśmy ich z lotniska i zor-
ganizowaliśmy zwiedzanie Opola. Odbyło się 
także oficjalne spotkanie z włodarzami gminy 
oraz dyrektorem Arkadiuszem Tabiszem. Przed 
udziałem w Oktoberfest zwiedziliśmy jeszcze 
Brzeg. Impreza w Wawelnie była dla nich zna-
komitą okazją do spotkania się z mieszkańcami.
W Wawelnie zostały wybrane pary, które pre-
zentowały się w najbardziej tradycyjnym stylu. 

Mieszkańcy gminy Komprachcice, którzy 
ukończyli 25 lat mają możliwość uczestnicze-
nia w projekcie realizowanym przez Gminę 
Komprachcice we współpracy z Fundacją Flexi 
Mind, którego celem jest podniesie kompetencji 
cyfrowych osób dorosłych: bezpieczne poru-
szanie się w Internecie, korzystanie z mediów 
społecznościowych, tworzenie własnych stron 
www, rolnictwo, biznes i kultura w sieci inter-
netowej, nadzór rodzicielski. 

Gmina Komprachcice otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 134.400,00 zł na szkolenia dla swo-
ich mieszkańców w ramach projektu Obywatel.
IT – Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 
Osób Powyżej 25. Roku życia z Województwa 
Śląskiego i Opolskiego. Szkolenie skierowa-
ne jest zarówno do osób, które korzystają 
z komputera, jak i dla tych, którzy dotychczas 
z komputerem nie miały do czynienia. Prze-
widziane są szkolenia grupowe (grupa liczy 12 
osób), jak i szkolenia indywidualne w miejscu 

zamieszkania osób mających trudności z po-
ruszaniem się. 
Osoby, które jako pierwsze zgłoszą się do udzia-
łu w szkoleniach otrzymają prezenty: pendrive 
o pojemności 32 GB, torbę, smycz, długopis. 

Szczegółowe tematy szkoleń, formularze zgło-
szeń i inne informacje dostępne są na stronie 
Urzędu Gminy Komprachcice, Komprachcice.pl
Informacje i zapisy: tel. 502 533 647, (77) 403 17 
10, e-mail: biuro@fleximind.pl

Projekt „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest

realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr

3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

1

Realizatorzy mikrograntu:

Gmina Komprachcice    Fundacja Flexi Mind
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Z PODWÓRKA NA BIEŻNIĘ

JUDO

INTEGRACJA JUDOKÓW

KaraTe

12 MEDALI W OPOLSKIEJ LIDZE

Trójka sławnych sportowców: złotych medali-
stów, olimpijczyków, rekordzistów, odwiedziła 
Komprachcice i spotkała się z uczniami klas IV, 
V, VI szkół z terenu gminy oraz opolskiej podsta-
wówki TAK. Dzieci miały okazję poznać wybitnych 
ludzi, ale też wziąć udział w rozgrywkach przez 
nich prowadzonych. Akcja jest częścią programu 
Fundacji „Wychowanie przez Sport”, realizowa-
nego pod nazwą „Z podwórka na bieżnię”, pod 
patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

9 października, w hali OSiR odbyło się spotkanie 
wieloboisty Sebastiana Chmary, biegacza na 
400 m przez płotki – Pawła Januszewskiego oraz 
Karoliny Czajkowskiej, mistrzyni w skoku w dal. To 
właśnie zawodniczka poprowadziła prezentację 
swoich kolegów i przypomniała te chwile, gdy 
dla swojego kraju zdobywali najwyższe trofea. 
Zgromadzeni uczniowie byli pod wrażeniem, 
a z ławek padało cicho: „też tak chcę”, „też tak 
potrafię”. Czy faktycznie, uczniowie mogli wy-
kazać podczas krótkiej rywalizacji prowadzonej 
przez gości.
- To wspaniała akcja promująca lekką atletykę 
i uprawianie w sposób zorganizowany, profe-
sjonalny. Celem jest zachęcenie młodzieży do 
uprawiania dyscypliny, która jest nazywana 
królową sportu i jest podstawą wszystkich innych 
dyscyplin – mówi Arkadiusz Tabisz, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Dzień lekkiej atletyki w Komprachcicach został 
podzielony na trzy części: przedstawienie mi-

strzów, filmowa prezentacja ich osiągnięć, krótka 
lekcja pokazowa, a na koniec rywalizacja między 
uczniami. Szkoły wystawiły reprezentacje, któ-
re tworzyły zespoły mieszane: 9 dziewcząt i 9 
chłopców. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe 
upominki.
Prezent został również wręczony sportowcom 
przez Wójta Gminy Komprachcice – Leonarda 
Pietruszkę, który przekazując pani Karolinie 
Czajkowskiej statuetkę, dziękował za inspirację, 
jaką polscy sportowcy są dla dzieci. 
Sportowcy trenowali z uczniami skok wzwyż, 
biegi, bieg przez płotki i rzut oszczepem (z gąb-
ki) oraz zorganizowali bieg sztafetowy między 
szkołami. Wygrała drużyna z Opola, a tuż za nią 
z niewielką stratą, drużyna z Polskiej Nowej Wsi. 
Karolina Czajkowska, wieloboiska i skoczkini 
w dal; wielokrotna złota medalistka Mistrzostw 
Polski oraz zwyciężczyni meczu międzynarodo-
wego w skoku w dal komentuje udział w akcji:
- Całe życie związana jestem ze sportem, zaczy-
nałam od wieloboju. Byłam jak te dzieci, sama 
przeżywałam te same etapy – od trzeciej klasy 
podstawówki chciałam trenować i chciałam 
startować. Sport uczy charakteru, dyscypliny, 
wytrwałości, daje większe szanse w ogólnym 
rozwoju dziecka.
O tym też w swoim wystąpieniu mówił Sebastian 
Chmara, którego osiągnięcia zaprezentowane 
w filmie wzbudziły wśród uczniów wiele emo-
cji. Dziesięcioboista przekonywał, że każdy ma 
szansę, o ile wytrwa w postanowieniach i będzie 
systematyczny. Sportowiec dowodzi tego od lat: 

lekkoatleta, wieloboista, halowy mistrz świata, 
rekordzista Polski w dziesięcioboju; zdobywca 
srebrnego medalu na uniwersjadzie w 1995; 
halowy mistrz Europy,  zwycięzca siedmioboju 
na halowych mistrzostwach świata. 
Paweł Januszewski, były sprinter, mistrz w biegu 
na 400 m przez płotki. W latach 1994-2004 zdobył 
10 medali mistrzostw Polski (6 złotych i 4 srebr-
ne). Największym jego sukcesem jest złoty medal 
na mistrzostwach Europy w Budapeszcie 1998, 
gdzie poprawił rekord Polski wynikiem 48,17 s.  
Promotor akcji „Biegam, bo lubię” podsumowuje:
- Sport ma się w głowie, sport ma się w sercu. 
Myślę, że większy potencjał jest w mniejszych 
ośrodkach, oczywiście droga z tych ośrodków 
jest dłuższa, ale ja sam pochodzę z bardzo małej 
miejscowości i wielu moich znajomych, uznanych 
sportowców, mistrzów, również, więc jak widać 
nie ma znaczenia, gdzie się zaczyna. Jesteśmy 
przykładem, że wszystko zależy od nas. To nie 
sprzęt decyduje o sukcesie, tylko my.

Dagmara Duchnowska

W Opolu 13 października odbył się Opolski In-
tegracyjny Festiwal Judo. Na matach walczyli 
judocy w różnych kategoriach wiekowych. Swoje 
umiejętności prezentowała grupa przedszkolna, 
grupa szkolna oraz grupa osób niepełnospraw-

nych. Zawodników Sekcji Judo Komprachcice 
przygotowywali Beata Śmieja i Patryk Mary-
nowicz. Uczestnicy zdobyli następujące miej-
sca: Jan Skiera w grupie młodszej 3 miejsce., w 
grupie starszej 5 miejsce, Antonina Wojaczek 1 

miejsce, Emilia Kaczor 2 miejsce, Paulina Słaboń 
2 miejsce, Alan Cichecki 3 miejsce, Franciszek 
Wiciński 1 miejsce, Franciszek Skiera 1 miejsce, 
Jan Makowski 2 miejsce, Igor Rybak w grupie 
starszej 2 miejsce.

7 października br. w Wołczynie rozegrał się  
I etap Opolskiej Ligii Karate Tradycyjnego 
2018. W turnieju brały udział kluby z całego 
województwa, wśród nich zawodnicy Akademii 
Karate Tradycyjnego ćwiczących pod okiem 
senseia Jarosława Pindla, którzy aż 12 razy 
stawali na podium!

Były to pierwsze zawody po wakacyjnej prze-
rwie, otworzyły one jednocześnie nowy sezon 
rywalizacji 2018/2019 – jak widać, zawodnicy 

Akademii dowodzą znakomitego przygotowania 
do sezonu. Dla wielu karateków były to pierw-
sze starty w karierze zawodniczej, niektórzy 
wystąpili też w nowych konkurencjach. 

Wyniki:
Stanisław Adamkiewicz - 1 miejsce w kata
Olaf Makar - 2 miejsce w kata
Kacper Kieroński - Ignaciuk - 2 miejsce w kata
Maciej Niemiec - 3 miejsce w kata
Emily Wotzka - 3 miejsce w kata

Antonina Ławicka - 3 miejsce w kata
Adrian Dycewicz - 3 miejsce w kata
Oliwia Grygas - 3 miejsce w kata i 3 miejsce 
w kumite
Emilia Wolny - 3 miejsce w kata
Aleksander Dziewiatek - 3 miejsce w kata
Paweł Buhl - 3 miejsce w kumite

Zapraszamy na fotorelację na 
www.shori-opole.pl lub na profil 
Akademii na portalu Facebook.
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