
Kochaj i dawaj przykład
Już po raz szósty odbyły się Integracyjne Spotkania 
Korczakowskie ISKRA, w którym wzięły udział szkoły, 
których patronem jest Janusz Korczak.

Relacja z tego wydarzenia na stronie 4
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Płatność za śmieci
Zmiana terminów!
Od miesiąca lipca 2016 r. opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 – go dnia 
danego miesiąca, w którym jest realizowana usługa. 
W związku z tym, w miesiącu lipcu 2016 r. opłatę na-
leży uiścić i za miesiąc czerwiec, i za miesiąc lipiec.
W pozostałych miesiącach opłatę należy uiszczać 
z góry tzn. za miesiąc realizacji usługi.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dzieci trenujące judo w  gminie Komprachci-
ce, pod okiem trenerki Beaty Śmieji wystąpiły 
3 kwietnia br. w  swoich pierwszych zawodach 
sportowych, które odbyły się w  Opolu, w  mię-
dzynarodowej obsadzie.

International Judo Workshop for Children był bardzo 
trudnym sprawdzianem dla młodej grupy sportowców 
z Komprachcic i Domecka gdyż przyszło się im mie-
rzyć z zawodnikami, którzy trenują tę dyscyplinę od 
kilku lat. Po zaciętych walkach, w których wszyscy 
spisywali się bohatersko osiągnięto następujące 
wyniki w poszczególnych kategoriach wagowych: 

I miejsce Mateusz Leja PSP Domecko, 
III miejsce Karol Strzelczyk PSP Komprachcice, 
III miejsce Natalia Domino PSP Domecko, 
IV  miejsce Mariusz Jurek, Fabian Grzyszczok, Maja 

Skiba wszyscy z PSP Komprachcice, 
IV miejsce Agnieszka Smolin PSP Domecko, 
IV miejsce Maciej Krawczyk PSP Polska Nowa Wieś, 
V miejsce Mikołaj Nowiński PSP Domecko. 
Zawodnicy wykazali się wielką wolą walki, pokazali, 
że posiadają już umiejętności techniczne, fizyczne 
i psychiczne, dzięki którym „łatwo skóry nie oddają”. 
W najbliższym czasie, ich młodsi koledzy z grup judo 
trenerki Beaty Śmieji będą mogli spróbować swoich 
sił na zawodach. 

JUDO

International Judo Workshop For Children

Potyczki literackie
Doskonałą znajomością powieści „W 80 dni dookoła 
świata” autorstwa Juliusza Verne, musieli wykazać 
się uczestnicy kolejnej edycji konkursu czytelni-
czego zorganizowanego przez Publiczną Stowarzy-
szeniową Szkołę Podstawową w Ochodzach.

W konkursie rywalizowały 3-osobowe reprezentacje 
ze wszystkich szkół podstawowych gminy Komprachci-
ce. Na uczestników czekało aż 5 konkurencji, m.in 
powiązywanie rekwizytów z wydarzeniami z książki oraz 
rozwiązywanie interaktywnej krzyżówki. Pytania przy-
gotowane przez organizatorki – Paulinę Szczepańską 
oraz Kamilę Figurę – wymagały nie tylko perfekcyjnej 
znajomości powieści, ale też wiedzy geograficznej oraz 
przyrodniczej. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach – Karolina 
Porczyńska, Jakub Janusz oraz Michał Romańczyk. 
Na drugim miejscu znalazła się reprezentacja Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Komprachcicach im. ks. Jana 
Twardowskiego, natomiast trzecie miejsce zajęła 
drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku. 
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane 

przez Publiczną Stowarzyszeniową Szkołę Podstawową 
w Ochodzach.
– Organizując konkurs czytelniczy, chcieliśmy odrzucić 
pewne schematy, które występują zazwyczaj przy 
omawianiu lektur w szkole. Wykorzystując np. narzę-
dzia interaktywne, chcemy sprawić, by dzieci spojrzały 
inaczej na książkę i jednocześnie rozwijać pamięć oraz 
umiejętności logicznego myślenia – opowiada Paulina 
Szczepańska, organizatorka konkursu oraz polonistka 
w PSSP w Ochodzach.

Kajetan Syguła
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„Przychodnia Komprachcice”, oferująca prywatną 
opiekę medyczną z zakresu ortopedii, gastrologii, 
neurologii, okulistyki, urologii oraz laryngologii, 
rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Od lipca zain-
teresowane osoby będą mogły korzystać z usług 
lekarza pierwszego kontaktu oraz pediatry w ra-

mach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Prace modernizacyjne budynku przychodni zostały 
sfinansowane przez prywatnego inwestora oraz 
Gminę Komprachcice.
Więcej informacji  
pod numerem telefonu: 77 401 01 55

Królem strzelców grupy 1 rozgrywek II ligi został 
reprezentujący barwy OSiRu, Marcel Ungier.

Kajetan Syguła: Biorąc pod uwagę Pana dyspo-
zycję, można śmiało stwierdzić, iż był to bardzo 
dobry sezon w Pana wykonaniu? Jednak, czy Pana 
zdaniem był również udany dla całej drużyny?
Marcel Ungier: Pod względem indywidualnym 
to na pewno był bardzo udany sezon. W przypadku 
całego zespołu myślę, że przy odrobinie szczęścia 

udałoby się osiągnąć nieco lepszy wynik. Niestety 
przez dosyć długi czas dysponowaliśmy ograni-
czoną ławką rezerwowych. Jestem jednak pewien, 
że w następnym sezonie wyjdziemy na boisko na tyle 
zmotywowani, by osiągnąć jeszcze więcej.

KS: Co sprawia, że udaje się Panu utrzymać już od 
dwóch sezonów tak dobrą dyspozycję?
MU: Przede wszystkim gra mojego zespołu. Moi 
koledzy grają naprawdę rewelacyjnie i gdyby nie ich 

bardzo dobra forma, na pewno nie zostałbym królem 
strzelców. Bardzo dobrze czuję się na mojej pozycji 
i  liczę na to, że w następnym sezonie uda mi się 
podtrzymać taką dyspozycję. Oczywiście czuję, 
że mógłbym poprawić jeszcze niektóre aspekty mojej 
gry, więc na pewno będę cały czas ciężko pracował.

KS: Jaki jest Pana sportowy cel?
MU: Trudno powiedzieć. Mam po prostu nadzieję, 
że najlepsze jeszcze przede mną. 

Podczas XI Zjazdu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Komprachcicach, który odbył się 
30 kwietnia br., został wybrany nowy zarząd 
gminnego OSP. 

Przez najbliższe 5 lat funkcję prezesa będzie pełnił 
wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka. Jego 
zastępcami zostali: Stanisław Korzekwa oraz Krzysz-
tof Labusga, natomiast rolę komendanta będzie 
pełnił Sebastian Dambiec. Na stanowisko sekretarza 
został wyznaczony Marek Heince, a funkcję skarbnika 
obejmie Damian Kowalski. Pozostałymi członkami 
zostali: Borkowski Mirosław, Radlak Krzysztof, Chro-
miec Krzysztof, Galla Krzysztof, Woszek Paweł, Los 
Piotr, Janikuła Marek, Felger Florian, Porwol Andrzej.

Swój sezon zakończyli pod koniec kwietnia za-
wodnicy LKS OSiR Komprachcice, występujący 
w  II lidze Piłki Ręcznej Mężczyzn. Końców-
ka rozgrywek w  wykonaniu komprachcickich 
szczypiornistów była rewelacyjna – wyjazdowa 
wygrana z Polonią Środa Wielkopolska (21–37) 
była ich piątą z kolei. Drużyna OSiRu zakończy-
ła sezon na piątym miejscu, tracąc do drugiego 
miejsca (barażowego) tylko dwa punkty. Z  tre-
nerem LKS OSiR Komprachcice, Bartłomiejem 
Jasiówką, rozmawiał Kajetan Syguła.

Kajetan Syguła: Czy zajęcie piątego miejsca uzna-
je Pan za sukces?
Bartłomiej Jasiówka: Oczywiście, że tak. Może się 
wydawać, że piąte miejsce to nie jest specjalny 
wyczyn, jednakże do miejsca gwarantującego nam 
grę w barażach brakowało nam wyłącznie dwóch 
punktów. Od miejsca drugiego do piątego w tabeli 
było naprawdę ciasno. Podobnie jak ja, z piątego 
miejsca zadowoleni się również sami zawodnicy. 
Na początku sezonu zakładaliśmy, że znajdziemy 
się w tej części tabeli, więc plan jak najbardziej 
został zrealizowany. Nie spodziewałem się jednak, 
że biorąc pod uwagę sytuację punktową, będziemy 
tak blisko czołowych zespołów w naszej lidze. Tym 
bardziej, iż w pierwszej rundzie dysponowaliśmy 
bardzo wąską ławką, a część zawodników borykała 
się z problemami zdrowotnymi.
 
KS: Co było kluczowe w osiągnieciu celu  jaki po-
stawił Pan przed sezonem swojemu zespołowi?
BJ: Najbardziej zauważalnym aspektem naszej 

gry była rewelacyjna dyspozycja Marcela Ungiera 
– naszego czołowego snajpera, który moim zda-
niem rozegrał dużo lepszy sezon w porównaniu 
z poprzednim. Duże wrażenie na mnie zrobiła forma 
jaką reprezentowali nasi bramkarze, zwłaszcza 
w drugiej rundzie, ponieważ udało się im utrzymywać 
skuteczność powyżej 40%. W tym sezonie nastą-
pił także mały przełom związany z mentalnością 
naszych zawodników. Cierpliwość oraz dojrzałość 
jaką pokazali w tym sezonie jest naprawdę godna 
podziwu. Jednak dla mnie, jako trenera, najważniej-
szym czynnikiem było zaangażowanie zawodników 
podczas treningów. Zdarzają się lżejsze lub cięższe 
treningi, jednak wiele dla mnie znaczy to, że chłopa-
ków trzeba było hamować, a nie gonić. Cieszę się 
także, że każdy zawodnik zna i rozumie swoją rolę 
w drużynie, co pozwala utrzymać dobrą atmosferę.

KS: Który mecz w tym sezonie zapadł Panu najbar-
dziej w pamięci? 
BJ: Rozgrywany w Komprachcicach mecz ze Świe-
bodzinem. W pierwszym meczu z tym zespołem, 
przegraliśmy aż jedenastoma bramkami. W drugim 
spotkaniu, do przerwy przegrywaliśmy pięcioma 
bramkami i nic nie wskazywało, że będziemy w stanie 
coś ugrać. Od początku wiedziałem, że to będzie 
niezwykle trudne spotkanie, dlatego podczas prze-
rwy po prostu spokojnie omówiliśmy grę naszego 
przeciwnika. Właśnie takie podejście, sprawiło, że 
się podnieśliśmy. Po przerwie udało się nam odrobić 
stratę i dołożyć jeszcze kilka bramek, dzięki czemu 
udało się nam wysoko wygrać (29-23). Co ciekawe 
była to jedyna porażka Zewu Świebodzin w drugiej 

rundzie. Myślę, że ten mecz dodał naszym zawod-
nikom dużo pewności siebie.

KS: Jak będzie Pan przygotowywał zespół do na-
stępnego sezonu?
BJ: Plan jest bardzo prosty – będziemy chcieli utrzy-
mać zbliżony skład personalny. Na dzień dzisiejszy 
nie wiadomo w jakiej dyspozycji będzie Krzysztof Ju-
ros, który ostatnimi czasy miał problemy zdrowotne 
związane z barkiem. Przygotowania do następnego 
sezonu ruszają dopiero na początku sierpnia. Do 
tego momentu dużo się może wydarzyć, jednak liczę, 
że drużyna powróci przynajmniej w niezmienionym 
składzie, a być może zasilą ją nowi zawodnicy. 
W okresie przygotowawczym będę chciał położyć 
szczególny nacisk na sprawność fizyczną oraz 
przygotowanie psychiczne - zmienić mentalność 
drugoligowego zespołu na taką, która charaktery-
zują się zespoły występujące w najwyższej klasie 
rozgrywkowej. W tym sezonie zbyt często łapaliśmy 
kary indywidualne. Musimy to koniecznie zmienić. 

KS: Wyznaczył Pan już swoim zawodnikom cel na 
następny sezon?
BJ: Celem będzie oczywiście walka o czołowe miej-
sca w lidze. To był dobry sezon w naszym wykonaniu, 
przez co zawodnicy na pewno czują lekki niedosyt – 
mało brakowało nam do udziału w barażach. Wiem, 
że każdy z zawodników ma apetyt na walkę. Chcę 
to wykorzystać, by pod koniec następnego sezonu 
liczyć się w walce o I ligę.

– Dziękuję za rozmowę.

Nowe przychodnie

Król strzelców

Kadencja władz OSP

Szczypiorniści kończą sezon z tarczą
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Pokazy chemiczne, przygotowane przez absol-
wenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu – Mateusza Stockiego zostały przez 
niego zaprezentowane 13 maja br.. W wydarze-
niu wzięli udział uczniowie Publicznego Gim-
nazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Komprachcicach.

Celem pokazu było zainspirowanie młodzieży do sa-
modzielnego zgłębiania wiedzy związanej z chemią 
oraz fizyką, poprzez zaprezentowanie uczestnikom 
różnorodnych eksperymentów. Gimnazjaliści mieli 
okazję poznać kreatywne wykorzystanie m.in. cie-
kłego azotu oraz suchego lodu. Warsztat położył 
również nacisk na wykorzystanie zdobytej wiedzy 
w codziennym życiu.

Przed rozpoczęciem pokazów odbyły się prezen-
tacje przygotowane przez uczniów drugich klas 
komprachcickiego gimnazjum. Młodzi chemicy mieli 
za zadanie przeprowadzić doświadczenie chemiczne, 
wykorzystując jedynie to, co zazwyczaj znajduje 
się w każdym domu, jak np. proszek do pieczenia 
czy płyn do mycia naczyń. Uczennice IIb – Angeli-
ka Zowada oraz Natalia Golec (na zdjęciu) – choć 
na co dzień nie pasjonują się chemią, przygotowały 
bardzo interesuje prezentacje. Natalia stworzyła 
lampę lavę, wykorzystując jedynie olej, wodę, bar-
wnik oraz tabletki musujące. Koncept „pływającego 
jajka”, czyli projektu autorstwa Angeliki, opierał się 
na wykorzystaniu różnicy w gęstości wody słonej oraz 
słodkiej. Inicjatywa umożliwiła uczniom zaliczenie 
obowiązkowego projektu edukacyjnego, który od 2010 
roku jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum.

KS

Juz od kilku lat uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej z Domecka mają okazję uczestniczyć w specjal-
nie organizowanych dla nich spotkaniach w  ramach 
cyklu „Poznajemy ciekawe osoby, odkrywamy nasze 
pasje”. Pomysł cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi ma 
na celu rozwój zainteresowań uczniów poprzez pozna-
nie różnych zawodów i  zapoznanie naszych uczniów 
z sylwetkami interesujących osób. Spotkania te mają 
również zachęcić dzieci do aktywnego spędzania wol-
nego czasu, szukania nowych pasji, zainteresowań 
i odkrywania talentów.

22 kwietnia naszą szkołę odwiedził Grzegorz Sulikow-
ski – perkusista i nauczyciel w szkole muzycznej, który 
na co dzień gra na perkusji w różnych składach muzycz-
nych; brał także udział w  jednej z edycji popularnego 
telewizyjnego programu Must Be The Music. Gość za-

prezentował pokaz mistrzowskiej gry na perkusji. Jego 
talent i niezwykłą pasję było widać od samego początku. 
Koncert wywarł na wszystkich uczniach ogromne wrażenie. 
Podczas warsztatu pan Grzegorz opowiedział i wskazał, 
które instrumenty wchodzą w skład zestawu perkusyjnego 
oraz jakie dźwięki wydają poszczególne jego elementy. 
Zabawy rytmiczne i ćwiczenia słuchowe podobały się 
wszystkim uczestnikom. Oprócz tego, że mogliśmy po-
klaskać i potupać w rytm melodii, każdy chętny uczeń 
mógł również spróbować swych sił i sprawdzić swoje 
możliwości siedząc za profesjonalną perkusją. Jak się 
okazuje, talentów muzycznych w naszej szkole nie brakuje!
Spotkanie było niezwykle interesujące i  jednocześnie 
zabawne. Nasz gość opowiadał o swojej pasji, jedno-
cześnie zachęcając uczniów do aktywnego spędzania 
czasu po szkole. Mówił o zaletach gry na instrumentach 
i ważnej roli muzyki w kulturze. Przedszkolaki z oddziału 

przedszkolnego, jak i starsi uczniowie byli zafascynowani 
prezentacją. Gdy dzieci zaczęły spontanicznie ćwiczyć, 
na ich twarzach przez cały czas gościły niesamowite 
emocje i  radość. Spotkanie było dla dzieci najlepszą 
lekcją muzyki, na której bez ograniczeń mogli swobodnie 
i bardzo głośno pohałasować.

Magdalena Koszyk

Scenę Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachci-
cach 27 kwietnia br. opanował duch teatru szkolnego. 
Siedem spektakli przygotowanych przez uczniów gim-
nazjów i szkół podstawowych przedstawiło sztuki po-
ruszające problemy współczesnej młodzieży.

Przygaszone światło, reflektor punktowy rzucający wiązkę 
światła na scenę, rekwizyty i scenografia przenosiły widzów 
w tajemniczy klimat nowych, wykreowanych światów. 
Przez scenę przeszedł korowód barwnych postaci. Jedne 
były tragiczne, inne zabawne. Były zwierzęta i ludzie. Nad 
wszystkim panowała myśl, którą grupy młodych akto-
rów chciały podzielić się z widzami i która była wynikiem 
wspólnych przemyśleń artystów nad otaczającą nas rze-
czywistością i kondycją człowieka. Zobaczyliśmy siedem 
świetnych przedstawień wykonanych przez uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów.

Pierwszą nagrodę przyznano PSP nr 14 z Opola, za spektakl 
pt. „Obudź się”. Katarzyna Trojańska, instruktorka zwycię-
skiej grupy – „Teatru 3a”, tak mówi o jego powstawaniu:
– Spektakle są wymyślane przez dzieci, to jest nasz wspólny 
autorski scenariusz. Inspirujemy się jakimś wydarzeniem, 
jakimś problemem, który nas fascynuje, interesuje. To jest 
teatr profilaktyczny, czyli taki, który rozwiązuje dziecięce 
problemy, bazuje na ich emocjach. Teatr, w którym dzieci 
mogą coś zrozumieć, coś przepracować. W tamtym roku 
mieliśmy spektakl o autyzmie, ponieważ pracuję z uczniami 

z klas integracyjnych. W tym roku, zrobiliśmy spektakl o po-
czuciu własnej wartości. Inspiracją do tego spektaklu była 
książeczka Nele Moost, pt. „Jak kózka uczyła się pływać”. 
Ten spektakl powstał w trakcie prób. Nie ma specjalnie 
napisanego scenariusza. Dzieci pokazują sceny, wymyślają, 
próbują różnych ustawień. To jest ich teatr, z którym się 
utożsamiają, który pokazuje właśnie ich.

W kategorii szkół gimnazjalnych jury obradujące w składzie: 
Dariusz Kowcun (instruktor teatralny, reżyser i aktor), Tomasz 
Stochniał (aktor), Celestyna Kubal (polonistka, teatromanka, 
liderka Teatroteki Szkolnej na Opolszczyźnie) – nie przyznało 
pierwszej nagrody. Drugie miejsce zajęło PG z Zespołu 
Szkół Sportowych z Krapkowic z przedstawieniem pt. 
„Miłość bliźniego”, który opowiadał o przedmiotowym 
traktowaniu ludzkiej tragedii i wykorzystywaniu jej w celach 
marketingowych oraz o znieczulicy społecznej. Świetnie 
zagrany, nieco dowcipny, poruszył bardzo aktualny problem 
współczesnego społeczeństwa, dla którego rzeczywistość 
medialna staje się ważniejsza od życzliwości i zwykłej 
ludzkiej empatii.
Gospodarze – uczniowie PG z Komprachcic zaproponowali 
opowieść pt. ”Moja matka jest Aniołem” i przenieśli pub-
liczność w świat osamotnionego chłopaka, który czuł się 
kimś nieważnym. Scenariusz tego przedstawienia powstał 
na podstawie powieści E.E. Schmitta „Zapasy z życiem”. 
Spektakl został wyróżniony nagrodą wyjątkową – po raz 
pierwszy przyznaną przez jury – za plakat teatralny. Grupa 

z Komprachcic prowadzona jest przez panią Anetę Miturę 
– polonistkę, a co ważniejsze inicjatorkę i dobrego ducha 
przeglądu.

Maya Tomanik

Chemia tłumaczy świat

Warsztaty perkusyjne w PSP Domecko

Niestraszny im duch teatru
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26 kwietnia, w Samorządowym Ośrodku Kultury 
odbyły się IV Integracyjne Spotkania Korcza-
kowskie ISKRA. Impreza zorganizowana została 
przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Janu-
sza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, a jej celem 
jest przywrócenie pamięci dokonań patrona 
placówki i jego postawy życiowej. Korczak, jako 
wybitny, wrażliwy edukator swoimi działaniami 
potwierdzał radykalną filozofię, której osią było 
wpajanie ludziom od najmłodszych lat wzajem-
nego szacunku.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 
wszystkich szkół gminnych oraz PSP nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Niemodlinie i PSP nr 13 im. Janusza 
Korczaka w Opolu.
W jaki sposób można dzisiaj ciekawie opowiedzieć 
o Korczaku, tak żeby młodzi widzowie słuchali z za-
partym tchem? Wiedzę tę posiedli uczniowie klasy 
szóstej PSP z Polskiej Nowej Wsi. Pod opieką swojej 
wychowawczyni – Ewy Pawlety (oraz wsparciu pani 
pedagog Natalii Warzechy), przygotowali interesu-
jącą prezentację pt. „Reformator świata” mówiącą 
o wyzwaniach czasu, przed którymi stanął Korczak. 
Opowiadali o trwodze wojny, o trosce, o życzliwości, 
o bezmiarze cierpienia i ogromnym szacunku, którym 
Korczak darzył swoich podopiecznych.

Prezentacje, bogato okraszone muzyką na żywo, 
koncentrowały się na pozytywnym przekazie wiary 
w istnienie tolerancji, o równości ludzi bez względu na 
pochodzenie czy wyznanie. Uczniowie przypomnieli, 
na czym polega bycie człowiekiem, na podstawie 

życiorysu swojego patrona, a widzowie słuchali 
w skupieniu i ciszy.

Podczas wydarzenia odbył się także spektakl pn. „Uj-
rzeć człowieka”, mówiący o kondycji współczesnego 
człowieka oraz o „gorących” tematach społecznych 
naszych czasów. Przesłanie o pokoju i tolerancji 
wybrzmiało wyjątkowo mocno w okresie, kiedy o dys-
kryminacji rasowej i różnicach kulturowych mówi 
się więcej niż zwykle, a dyskusja o nich jest trudna 
i niejednoznaczna moralnie.
Po występach zaproszeni uczniowie mogli zmierzyć 
się w zmaganiach konkursowych. Podzieleni na sześć 
grup uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczą-
ce treści z pierwszej części spotkania. Uczestnicy 
konkursu musieli dodatkowo przygotować projekty 
graficzne, prezentujące argumenty, które były odpo-
wiedzią na pytanie, dlaczego Janusz Korczak mógłby 
otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Justyna 
Jurasz (przewodnicząca, pracownik Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu), Anna Białoskórska 
(kierownik ZOPO) i Maria Zając (dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Polskiej Nowej Wsi).
Zwyciężyła grupa, którą tworzyli: Karolina Porczyń-
ska (PSP Chmielowice), Aleksandra Gonsior (PSP 
Domecko), Michelle Maculak (PSP Wawelno), Patryk 
Łuszczek (PSP nr 1 im. J. Korczaka w Niemodlinie).
Spotkanie zamknął happening „Iskierka do nieba”.  
Dzieci wypuściły w niebo 7 balonów w kolorach tęczy 
mających symbolizować dobre życzenia i intencje 
pokoju dla świata.

Patronat nad imprezą objął Starosta Opolski  - Henryk 
Lakwa, który ufundował także nagrody.

Maya Tomanik

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka z Polskiej Nowej Wsi po raz drugi zapro-
siła uczniów trzecich klas do udziału w konkur-
sie matematycznym, którego inicjatorkami były 
nauczycielki matematyki z miejscowej szkoły – 
Danuta Małysiak, Małgorzata Romanowicz i Vio-
letta Rychlicka.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom spraw-
dzenia swojej wiedzy z zakresu matematyki, a także 
formalne przygotowanie ich do wymagań sprawdzianu 
szóstoklasisty – dlatego właśnie konkurs ma formę 
jemu podobną. Na uczestników czekały pytania 
podzielone na trzy grupy: I gr. – 10 zadań za 1 pkt., II 
gr. – 7 zadań po 2 pkt., trzecia gr. – 5 zadań po 3 pkt. 
Różnica w punktacji wynikała ze stopnia trudności. 
Każde z zadań zawierało cztery odpowiedzi, z których 
tylko jedna była prawdziwa. Czas na rozwiązanie 

wszystkich zadań wynosił 60 minut.
– Tegoroczna edycja zgromadziła przedstawicieli 
niemalże wszystkich szkół z gminy. Tylko trzecio-
klasiści z Ochódz nie dotarli na konkurs ze względu 
na wcześniej zaplanowany wyjazd. Ponieważ konkurs 
cieszy się dużym zainteresowaniem i rozwija pasje 
uczniów planujemy jego kontynuację – mówi Danuta 
Małysiak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
w PSP w Polskiej Nowej Wsi.

Pytani o wrażenia uczniowie: Karolina Skrzipczyk 
i Damian Urzędowski z PSP w Domecku, potwierdzają:
– Bierzemy w tym konkursie udział, bo uwielbiamy 
matematykę. Przygotowywaliśmy się do niego właści-
wie już od pierwszej klasy, a przed samym konkursem 
rozwiązywaliśmy dodatkowe zadania matematyczne. 
Pomagali nam w tym nauczyciele w szkole i rodzice 
w domu. Najfajniejsze jest uczucie satysfakcji, gdy 
okazuje się, że znamy matematykę lepiej niż mama.

Zdjęcie: archiwum Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi

6778 uczestników – to nowy Rekord 
Guinnessa w największej lekcji goto-
wania zdrowego śniadania, ustano-
wiony w ramach programu Śniadanie 
Daje Moc. Ten niesamowity wyczyn 
należy do polskich uczniów ze szkół 
podstawowych, które 6 listopada 2015 
roku pokazały całemu światu swój 
ogromny entuzjazm dla zdrowego 

odżywiania i codziennego jedzenia 
śniadania.

Dzieci Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Polskiej 
Nowej Wsi brały udział w biciu Rekord 
Guinnessa. Radość i duma małych 
rekordzistów – na zdjęciu!

Lista laureatów:
I miejsce – Karolina Skrzipczyk z Domecka
II miejsce – Andrzej Rajtor z Polskiej Nowej Wsi
III miejsce –  Szymon Pruchnicki  

z Polskiej Nowej Wsi
III miejsce – Bartosz Wyzgała z Chmielowic

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast 
pozostali uczestnicy gratulacje oraz dyplomy za 
udział w konkursie z rąk Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. J. Korczaka w Polskiej Nowej Wsi.

Oni lubią matematykę

Kochaj i dawaj przykład

Rekord Guinessa pobity!
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Konkurs na najciekawszą zakładkę do książki został 
zorganizowany przez Wójta Gminy Komprachcice – 
Leonarda Pietruszkę oraz Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Komprachcicach. Jego celem była popularyzacja 
czytelnictwa, pobudzanie wrażliwości plastycznej 
i  estetycznej u  dzieci, rozwijanie wyobraźni, rozbu-
dzanie poszanowania książek.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 28 kwietnia 
br. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z te-
renu gminy Komprachcice, którzy dali się ponieść fantazji 
nie ograniczając się w doborze kolorów czy materiałów. 
Tym samym realizując wszystkie kryteria, które były 
brane pod uwagę w ocenie: pomysłowość, oryginalność 
ujęcia tematu, estetyka i samodzielność wykonania pracy.
– Do wzięcia udziału w konkursie najbardziej zachęciła 
mnie możliwość wykonania ciekawej pracy plastycznej 
połączonej z przyjemnością czytania – jak mówi Agata 
Kornek z Chmielowic (kl. 5). Hania Gogolok – laureatka II 

miejsca swoja zakładkę przygotowała w sposób tradycyjny 
rysując długą dżdżownicę na liściu. 
Wręczenie nagród poprzedziło spotkanie autorskie z poet-
ką Urszulą Kozłowską (prawdziwe nazwisko: Stefanow-
ską – Gruchot). Autorka czytała swoje wiersze z tomiku 
pn. „Zbiór wierszy dla dzieci”, opowiadała o wydanych 
książkach, prezentowała artystyczne fotografie własnego 
autorstwa. Poetka zorganizowała także mały konkurs dla 
dzieci, konkurs uważnego słuchania. Nagrodami były nie-
które z fotografii autorki, stanowiące niezwykłą pamiątkę 
po spotkaniu. Dzieci słuchały z zainteresowaniem krótkich 
form wierszowanych, które mogły później przeczytać 
na głos wszystkich zebranym. Wszystkie dzieci zostały 
docenione i nagrodzone, a szczególne miejsca zajęli:

Kategoria I – kl. I-III:
I miejsce: Weronika Jawna – PSP Polska Nowa Wieś (kl. 2), 
Karolina Skrzipczyk – PSP Domecko (kl. 3)
II miejsce: Lilianna Jesse – PSP Komprachcice (kl. 1), 

Pola Rakowska – PSP Wawelno (kl. 1)
III miejsce: Bartek Błaszkiewicz – PSP Komprachcice 
(kl.2), Jakub Obstoi – PSP Komprachcice (kl. 2)

Kategoria II – kl. IV-VI
I miejsce: Weronika Jawna – PSP Polska Nowa Wieś 
(kl. 4), Emilia Adamkiewicz – PSP Komprachcice (kl. 6)
II miejsce: Hanna Gogolok – PSP Chmielowice (kl. 4), 
Agnieszka Smolik – PSP Domecko (kl. 6)
III miejsce: Ewelina Kuc – PSP Komprachcice (kl. 5)

Jaka waluta funkcjonuje w Unii Europejskiej? Jakiego 
państwa stolicą jest Londyn? Kto jest autorem wiersza 
„Na straganie”? Na te oraz wiele innych pytań odpo-
wiadali uczniowie, którzy wzięli udział  w kolejnej edy-
cji Konkursu Wiedzy Omnibus organizowanego przez 
Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka 
w Polskiej Nowej Wsi. 

W zmaganiach, które odbyły się 9 maja br., uczestniczyło 
14 uczniów z II i III klas, wyłonionych wcześniej w ramach 
eliminacji szkolnych. Umysłowi giganci ze szkół z gminy 
Komprachcice oraz Niemodlin musieli sobie poradzić z 
pytaniami związanymi z historią, przyrodą oraz ekono-

mią. Celem konkursu przygotowanego przez Violettę 
Rychlicką, Danutę Małysiak, Ewę Horoszkiewicz, jest m.in. 
kształtowanie właściwej rywalizacji oraz integracja grup 
rówieśniczych z różnych środowisk szkolnych. 
Formuła konkursu nawiązywała do znanego teleturnieju 
„Jeden z dziesięciu”. Każdy uczeń mógł dwukrotnie udzielić 
błędnej odpowiedzi, natomiast osoba, która odpowiedziała 
poprawnie na pytanie wyznaczyła kolejnego uczestnika. 
Ostatecznie Puchar Omnibusa trafił do Michała Margosa, 
reprezentującego Publiczną Stowarzyszeniową Szkołę 
Podstawową w Ochodzach. Drugie miejsce zajęła Julianna 
Leja z Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku, nato-
miast na ostatnim stopniu podium znalazł się Wojciech 

Sobczyński z Publicznej Szkoły Podstawowej w Graczach. 
Całej finałowej czternastce gratulujemy olbrzymiej wiedzy 
oraz życzymy kolejnych sukcesów. 

Kajetan Syguła

W  drugą sobotę maja w  Ochodzach miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie: pierwszy zjazd byłych 
i  obecnych członków liturgicznej służby ołtarza, 
czyli wszystkich Marianek i Ministrantów, jacy kie-
dykolwiek służyli przy ołtarzu naszego kościoła 
od początków istnienia parafii.

To wyjątkowe spotkanie doszło do skutku dzięki jej obec-
nemu proboszczowi – ks. Erwinowi Kuzajowi, który był 
zarazem jego pomysłodawcą i organizatorem. Był to hołd 
złożony byłemu proboszczowi – zmarłemu w ubiegłym 
roku, świętej pamięci Księdzu Henrykowi Zającowi. To 
właśnie on zainicjował w ochodzkiej parafii, w ciągu pół 
wieku swej duszpasterskiej posługi, i rozwinął zarówno 
dziewczęcy ruch mariański, zwany Gronem Dzieci Maryi, 
a potocznie „Mariankami”,  jak i koło ministranckie dla 
chłopców. Na tegoroczne spotkanie rozesłano prawie 
czterysta zaproszeń, z czego ponad połowa zaproszo-
nych gości potwierdziła przybycie. W ten oto sposób 14 
maja br. spotkało się w tym samym kościele, gdzie tyle 
lat służyło Panu, kilka pokoleń Marianek i ministrantów 
z parafii. Przekrój wieku był duży, bo podczas gdy najstarsi 
mieli powyżej siedemdziesięciu lat, najmłodsi – tylko 
nieco ponad siedem. Wielu przybyło z daleka, najczęściej 
z sąsiednich Niemiec, dokąd wyjechali na stałe i gdzie 
obecnie mieszkają. Bywało, że przy jednym stole zasiadły: 
babcia, mama i wnuczka albo żona – była Marianka 
z mężem – lektorem lub ministrantem.

Uroczystość rozpoczęła się procesją służby liturgicznej 
z kapłanem na czele z salki katechetycznej do kościoła, 
gdzie odprawiona została przez Księdza proboszcza msza 
święta, podczas której służyli razem najstarsi i obecni 
ministranci, a śpiewy liturgiczne przygotowały aż dwie 
schole: dawna, odtworzona sprzed prawie trzydziestu 
lat wykonała na dwa głosy psalm, zaś nowa zaśpiewała 
pieśń. Ksiądz proboszcz w kazaniu wyraził swoją radość 
ze spotkania, podziękował wszystkim za przybycie 
i zdradził obecnym, że ma nadzieję na kolejne – może 
już za trzy lata. Po mszy świętej wierni udali się procesją 
na miejscowy cmentarz, by pomodlić się u grobu byłego 
proboszcza, przypomnieć jego postać i podziękować mu 
za wszystko, co uczynił dla swej parafii. Przez cały czas 
– od mszy do cmentarza towarzyszyła nam gra naszej jak 
zwykle niezawodnej gminnej orkiestry dętej. Po złożeniu 
na grobie Księdza Henryka pięknej wiązanki czerwonych 
róż i wykonaniu na jego cześć utworu instrumentalnego, 
zebrani małymi grupkami udali się do miejscowego baru 
na tzw. „agapę”, czyli religijną ucztę, podczas której 
wspólne biesiadowanie przy jednym stole ma być oznaką 
jedności chrześcijan i trwałości ich wiary.
Świętowało nas razem przy suto zastawionych stołach 
prawie dwieście osób, wspominając odległe czasy: para-
fialne pielgrzymki i oazy religijne, wyjazdy na zwykłych, 
twardych wozach drabiniastych na odpusty do sąsiednich 
parafii oraz noworoczne spotkania Marianek, pełne 
beztroskiej zabawy, szczerego śmiechu i niezapomnia-

nej atmosfery. Odświeżeniu pamięci pomógł na pewno 
przygotowany przez jedną z byłych Marianek – Ewę 
Wencel pokaz slajdów przywołujących bardzo stare 
i nowsze obrazy z życia braci Mariańskiej i ministran-
ckiej. Bawiącym się czas umilali muzyką bracia Marek 
i Stefan Haince, wieloletni ministranci, a zarazem znani 
miejscowi społecznicy. Niektórzy zadowolili się samym 
słuchaniem znanych szlagierów, inni zaczęli wspólnie 
śpiewać, ale większość uznała je za zaproszenie do tańca 
i nie dała się długo prosić... Autorka tego reportażu miała 
na tę okazję przygotowane spisane w dialekcie śląskim 
wspomnienia z tamtych lat, jednakże wobec tylu słów 
wypowiadanych spontanicznie i na gorąco, postanowiła 
zachować je na inną okazję. Biesiada trwała do samego 
wieczora, a czas mijał szybko na odnawianiu starych 
znajomości, wymienianiu nowych adresów i telefonów 
oraz wesołych pląsach przy dźwiękach muzyki. Ksiądz 
Proboszcz znalazł czas, by zamienić z zebranymi chociaż 
parę zdań przy każdym stole i raz jeszcze podkreślił, jak 
bardzo się cieszy, że udało mu się zaplanować i zrealizo-
wać to piękne spotkanie, które długo pozostanie w naszej 
pamięci – przynajmniej do następnego takiego święta, 
na które mamy szczerą ochotę i nadzieję i już się na nie 
cieszymy, bo: „... chociaż przez tyle lat zmieniały się 
wokół twarze, jesteśmy wciąż tacy sami, choć inny jest 
już świat u stóp Pańskiego ołtarza...”

Liliana Wencel

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wyczarowana zakładka

Wiedzą już wszystko?

Spotkanie Marianek i Ministrantów
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Podsumowanie roku 2015 wypadło w  przypad-
ku Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego 
„PARTNER” znakomicie. Walne zebranie odby-
ło się w lutym tego roku i udowodniło, jak wiele 
dla rozwoju międzynarodowych relacji zrobiło 
ponad stu członków tej organizacji. W wydarze-
niach inicjowanych przez GSP uczestniczyło 847 
osób – członków i  mieszkańców Gminy Kom-
prachcice, Gminy Mesto Albrechtice (Czechy) 
oraz Hasbergen (Niemcy). Rok 2016 zapowiada 
się podobnie lub jeszcze lepiej.

Pierwsze miesiące tego roku przyniosły kolejne 
spotkania. Delegacja stowarzyszenia i strażaków 
z jednostek OSP Wawelno i Żerkowice wyjechała 
15 marca br. do Mesto Albrechtice, by uczestniczyć 
w oficjalnym otwarciu kompleksu strażackego: remi-
zy strażackiej na 4 samochody i remizy dla karetki 
tamtejszego pogotowia ratunkowego. Uroczystego 
otwarcia obiektu dokonał Wojewoda Ostrawski 
wraz z komendantem głównym straży zawodowej 
i ochotniczej (zdj. Nr 1).
23 kwietnia br. do Czech udała się ponownie de-
legacja „PARTNERA”, licząca 40 osób (zdj. nr 2), 
zwiedzając Mesto Albrechtice oraz Koprivnicę k. 
Brna. Zwłaszcza muzeum samochodów osobowych 
i ciężarowych wyprodukowanych przez fabrykę 
TATRA, która znajduje się w Koprivnicy wzbudzi-
ło duże zainteresowanie uczestników spotkania. 
Dopełnieniem wizyty było odwiedzenie urokliwego 
miasteczka Śtramberk. Fabryka samochodów TA-
TRA była również miejscem, do którego strażaków 
z Żerkowic i Komprachcic zaprosiły władze Mesto 
Albrechtice i dowództwa ochotniczej straży pożarnej 
tej miejscowości 6 maja br. Uczestnicy spotkania 
(zdj. nr 3) mieli okazję uczestniczyć w karkołomnym 
autodromie, który nawet strażakom dostarczył 
niemało stresu.
Na zaproszenie Burmistrza Hasbergen udała się 
19 maja br. do tego partnerskiego miasta dziewię-
cioosobowa delegacja gminy pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Zarządu GSP PARTNER – Jana 
Przywary. Obchodzono uroczyście obchody dwu-
dziestolecia podpisania układu partnerskiego, który 
został sygnowany 1 kwietnia 1996 roku.
– W czasie tych 20 lat dużo się działo między obiema 

Gminami. Przypomnijmy, że ta współpraca zainicjo-
wała powstanie „PARTNERA”, stowarzyszenia, które 
do dzisiaj prowadzi działania sprzyjające współpracy 
międzynarodowej. W latach dziewięćdziesiątych 
komitet współpracy partnerskiej otrzymał od Hasber-
gen koparkę oraz rury do budowy wodociągu. W roku 
2002 i w 2004 dotarły do nas dwa samochody 
strażackie – jeden trafił do Wawelna, a drugi udo-
stępniliśmy jednostce z Wrzosek, z terenu gminy 
Dąbrowa. – mówi Jan Przywara, który reprezentując 
podczas obchodów również nieobecnego Wójta 
Gminy Komprachcice uczestniczył w odsłonęciu 
pamiątkowej tablicy poświęconej upamiętnieniu 
idei partnerstwa i współpracy partnerskiej Kom-
prachcic i Hasbergen. Tablica została usytuowana 
na potężnym 10 tonowym kamieniu (zdj. 4 i 5). 
Przed oficjalną uroczystością członkowie delegacji 
zwiedzili Bramshe – Kalkriese, gdzie tworzyła się 
narodowość Germanii.
Koniec maja przyniósł kolejne partnerskie wydarze-
nie – 28 maja br. GSP „PARTNER” gościła delegację 
Mesto Albrechtice. Czesi mogli poznać nie tylko 
obszar naszej gminy, ale również Moszną i Górę 
św. Anny (zdj. nr 6). Strażacy z Czech wezmą udział 
w gminnych zawodach strażackich, a pod koniec 
sierpnia jubileusz współpracy z Niemcami odbędzie 
się w Komprachcicach.
– Jak widać, chociaż łatwiej współpracować z poło-
żoną blisko gminą czeską, to nawet 860 kilometrów 
nie ogranicza naszego partnerstwa z Niemcami. 
Na przestrzeni dwóch dekad mogliśmy sobie wza-
jemnie udowodnić, że to nie jest tylko układ na pa-
pierze. Mamy dowody na to, że obie strony traktują 
tę przyjaźń bardzo poważnie i serio – podsumowuje 
przewodniczący „PARTNERA”.

fot. 1

Z życia GSP „PARTNER”

fot. 2

fot. 3

fot. 4

fot. 5fot. 6
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Tym razem na matach judo zmagali się po raz 
pierwszy judocy z grup młodszych, czyli klas I-
-III z gminy Komprachcice, którzy od marca ze-
szłego roku trenują w  grupach Trenerki Beaty 
Śmieji.

W sobotę 23.04 odbyły się I Otwarte Mistrzostwa 
Opolszczyzny w Sportach Walki. Gminę Komprachcice 
w judo reprezentowali uczniowie PSP Komprachci-
ce w składzie: Maks Wrzesiński, Zuzanna Sobków, 
Martyna Sobków, Dawid Zabłocki, Magdalena Gajda, 

Wojciech Szemainda, Emilia Jurek, Nina Głąb, Kata-
rzyna Plewa oraz uczniowie PSP w Domecku: Julianna 
Leja, Franciszek Litwiniec, Oliver Weber, Krzysztof 
Toporek, Paweł Wicher. Zmagania trwały od godz. 
9:30, a zawodnicy i zawodniczki stoczyli od dwóch 
do czterech walk. W grupie wszyscy zaprezentowali 
się wspaniale, na macie toczyli boje zacięte, nawet 
jeśli szanse nie zawsze były równe. Niektórzy z nich 
wygrywali wszystkie swoje pojedynki, część z dzieci 
posmakowało zarówno zwycięstwa jak i porażki. 
Wszyscy zawodnicy, niezależnie od wyniku, otrzymali 

za swoje walki dyplomy i statuetki judo. Najważniej-
sza jednak nauka, która wydaje się już w dzieciach 
zakorzeniona, to obowiązek okazywania szacunku 
przeciwnikowi, tak po wygranej jak i po przegranej 
walce, co w judo oddaje się ukłonem i podaniem ręki 
po zakończeniu walki.

Dzieci miały wsparcie swoich rodziców, którzy z wiel-
kimi emocjami przeżyli te pierwsze zawody.

Beata Śmieja

Młodzi judocy z  Gminy Komprachcice, 
na co dzień trenujący u  Mobilnej Instruktorki 
Sportu Beaty Śmieji, 12 maja 2016 roku wzię-
li udział w  niezwykłym wydarzeniu, jakim były 
zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych 
w  ramach Olimpiad Specjalnych Polska, które 
odbyły się na Politechnice Opolskiej.

Impreza skupiła kilkaset osób, które startowały w ry-
walizacji sportowej osób niepełnosprawnych. Mnó-
stwo młodych ludzi z opolskiej uczelni zaangażowało 
się w wolontariat w trakcie tych zdarzeń, a judocy 
z Komprachcic i Domecka przygotowali zabawy, 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, bezpieczne ruchy judo 
dla chętnych dzieci, które do tej pory nie miały moż-
liwości zetknięcia się z matą judo i samą dyscypliną. 
Tego niełatwego, ale ważnego społecznie zadania 
podjęli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Domecku: 

Dariusz Brzozowski – ś.p. wybitny pedagog i po-
pularyzator sportu wśród uczniów komprachci-
ckich szkół – jest patronem memoriału, który 
odbywa się każdego roku w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Komprachcicach. Jego opiekuńczy duch 
czuwa nad tymi rozgrywkami sportowymi, które 
są zawsze prowadzone w atmosferze fair play.

W tegorocznej edycji memoriału spotkały się cztery 
drużyny – MOS Wrocław, ŚKPR Świdnica, Baszta 
Kluczbork oraz gospodarze – OSiR Komprachcice. 
Choć spotkania rozgrywane 14 maja br. miały cha-
rakter towarzyski, młodzi szczypiorniści wykazali 
się nie tylko bardzo dużymi umiejętnościami, ale 

także sporą determinacją. Zgodnie z oczekiwaniami, 
w walce o pierwsze miejsce liczyły się wyłącznie 
zespoły z Wrocławia oraz Komprachcic. Obie ekipy 
wygrały pozostałe spotkania, więc zdobywcę pucha-
ru wyłonił bezpośredni mecz, przegrany niestety 
przez komprachcickich szczypiornistów 21:32 (7:14). 
Statuetki oraz nagrody indywidualne zostały wrę-
czone zawodnikom m.in. przez Marię Brzozowską, 
Posła na Sejm RP Ryszarda Gallę oraz dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Arkadiusza Tabisza.
Zawodnicy reprezentujący drużynę OSiR Komprachci-
ce otrzymali wiele wyróżnień indywidualnych. Tytuł 
najlepszego zawodnika turnieju otrzymał Kamil 
Kawulok. Najlepszym obrońcą okazał się Przemy-

sław Jurecki, natomiast najlepszym zawodnikiem 
komprachcickiej ekipy został wybrany Fabian Sos-
na. W drużynie turnieju znalazło się także miejsca 
dla Adama Antoszczyszyna, Mateusza Lellka oraz 
Damiana Okonia.

Kajetan Syguła
III Memoriał Dariusza Brzozowskiego
OSiR – Baszta Kluczbork 27:13 
ŚKPR Świdnica: MOS Wrocław 12:29
OSiR – ŚKPR Świdnica 20:15 
Baszta Kluczbork: MOS Wrocław 13:45 
Baszta Kluczbork: ŚKPR Świdnica 12:17
OSiR – MOS Wrocław 21:32

JUDO

Kolejne starty młodych judoków

JUDO

Wyjątkowe postawy

III Memoriał Dariusza Brzozowskiego

Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku
motto Olimpiad Specjalnych Polska

Agnieszka Smolin, Natalia Domino, Jakub Burnetko 
i Szkoły Podstawowej w Komprachcicach: Janek 
Zyzik i Karol Strzelczyk. Idąc za słowami przewodnika 
po Olimpiadach Specjalnych: „Osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej 
zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać 
korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych 
i zespołowych dostosowanych do ich możliwości” 

nasza młodzież pomagała, pokazywała i zachęcała 
do aktywności fizycznej dzieci z niepełnosprawnością.
Tworzenie postaw odpowiedzialności i poszanowania 
drugiego człowieka, przełamywania stereotypów 
i uczulenia na potrzeby innych, będzie rozkwitało 
w tych młodych ludziach z korzyścią dla nich i oto-
czenia.

Beata Śmieja
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Wiosenny Turniej Młodziczek odbył się 8 maja 
br. na hali OSiR w Komprachcicach. Jest to cykl 
zawodów, w  którym bierze udział 10 drużyn 
reprezentujących województwa opolskie i  dol-
nośląskie, podzielonych na dwie ligi. Siatkarki 

„Sukcesu” tym razem wystąpiły w niższej klasie 
rozgrywkowej.

W turnieju zabrakło zespołu Chełmca Wałbrzych, 
dlatego klub z Komprachcic mógł wystawić dwie 
drużyny. Była to bardzo udana dla gospodarzy im-
preza zarówno pod względem organizacyjnym jak 
i sportowym. „Sukces” I w dobrym stylu wygrał swoją 
ligę tracąc tylko jednego seta i to w meczu ze swoimi 
koleżankami z drugiej drużyny, które zajęły ostatecznie 
trzecie miejsce. Zawodniczki LUKS-u tym samym 
na następnym Wiosennym Turnieju wystąpią w pierw-
szej lidze. Przed uczestnikami rozgrywek są jeszcze 
cztery podobne imprezy, których gospodarzami będą: 
Kłodzko, Wałbrzych, Brzeg Dolny i Nowa Ruda.
W drużynach LUKS „Sukces” wystąpiły: Joanna Pie-
czykolan, Barbara Ryba, Marcelina Januszkiewicz, 
Karolina Podkanowicz, Julia Niedworok, Michelle 
Maculak, Ewa Sosińska, Paulina Drąg, Sonia Gielnik, 

Paulina Buchla, Karolina Ciesiółka, Marta Holek, Marta 
Walbrecht, Wiktoria Łoboda.
Ostateczna kolejność zawodów:
I liga:
 1. MMKS Kłodzko
 2. Rokita Brzeg Dolny
 3. SL SALOS Nowa Ruda I
 4.  Iskra Kamieniec Ząbkowicki 

(spadek do 2 ligi)
  5. Sobieski Oława (spadek do 2 ligi)

II liga:
  1. LUKS Sukces Komprachcice 

(awans do I ligi)
 2. Sparta Paczków (awans do I ligi)
 3. LUKS Sukces Komprachcice II
 4. SL SALOS Nowa Ruda II
 5. Tygrysy Strzelin

Piotr Szczubiał

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie zaję-
ła drugie miejsce, natomiast Publiczna Szkoła 
Podstawowa w  Komprachcicach wygrała finał 
Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich 2016 
w mini piłce siatkowej dziewcząt.

Igrzyska LZS w grach zespołowych oraz lekkoatle-
tyce są corocznie organizowane przez Wojewódz-
kie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 
w Opolu. W turnieju, który odbył się 27 kwietnia na 
hali OSiR w Komprachcicach, oprócz wymienionych 
wystąpiły reprezentacje szkół z Domaszowic oraz 
Dytmarowa. O ostatecznej kolejności, jak się później 
okazało zadecydowała już pierwsza seria gier (grano 
systemem każdy z każdym), w której naprzeciwko 
siebie stanęły szkoły z Dytmarowa i Domaszo-
wic oraz gospodarze imprezy, czyli Komprachcice 
i Wawelno. Pierwszy mecz na swoją korzyść w tie-
-breaku rozstrzygnął Dytmarów. Drugi niezwykle 
emocjonujący, bratobójczy pojedynek (zawodniczki 
obu drużyn na co dzień reprezentują nie tylko jedną 

Zapraszamy na II edycję Rodzinnych 
Podbiegów organizowanych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kom-
prachcicach, która odbędzie się 26 
czerwca 2016 roku.

Szczegóły, w tym regulamin oraz 
formularz do zapisów, dostępne na 
stronie internetowej OSiR 
www.osir.komprachcice.pl

O  tym, iż komprachcickie placówki oświatowe 
reprezentują bardzo wysoki poziom sportowy, 
wiemy od dawna. Jednak tym razem, reprezen-
tantom Publicznej Szkoły Podstawowej im ks. 
Jana Twardowskiego oraz Publicznego Gimna-
zjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, uda-
ło się potwierdzić swoje umiejętności na arenie 
wojewódzkiej.

Młodzi szczypiorniści ze szkoły podstawowej w Kom-
prachcicach wzięli udział  w turnieju finałowym 
Mistrzostw Województwa Opolskiego LZS  w piłce 
ręcznej chłopców szkół podstawowych, który odbył 
się 26 kwietnia br. w Dobrzeniu Wielkim. Mimo bardzo 
wyrównanego poziomu prezentowanego przez ekipy 
z Dobrzenia, Pokoju oraz Kolonowskiego, drużynie, 
kierowanej przez nauczyciela wychowania fizyczne-

go Andrzeja Bartnika, udało się wygrać wszystkie 
spotkania. Spektakularne zwycięstwo odniosła także 
drużyna Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach, 
prowadzona przez Bartłomieja Jasiówkę oraz Wi-
tolda Kawuloka. W finale Mistrzostw Województwa 
LZS w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych, 
komprachcicka drużyna pokonała drużyny z Tarnowa 
Opolskiego, Starych Siołkowic oraz Pokoju.

PIŁKA SIATKOWA

Awans „Sukcesu”

PIŁKA SIATKOWA

Nasze szkoły najlepsze!

Biegamy 
rodzinnie!

PIŁKA RĘCZNA

Młodzi zdolni

gminę, ale również wspólnie trenują w Ludowym 
Uczniowskim Klubie Sportowym „Sukces”) zakończył 
się zwycięstwem młodych siatkarek z Komprachcic 
2:1 (15:12 w tie-breaku). Pozostałe mecze dość 
pewnie na swoją korzyść rozstrzygnęły drużyny 
gospodarzy, dzięki czemu zajęły one dwa pierwsze 
miejsca, a sport szkolny naszej gminy zanotował 
historyczny triumf. Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Michelle Maculak z Wawelna.
W zwycięskim zespole wystąpiły: Maria Bodzioch 
(kapitan), Aleksandra Paszek, Wiktoria Romańska, 
Weronika Stelnicka, Emilia Adamkiewicz, Patrycja 
Cichy, Joanna Raczek, Emilia Rogóż, Wiktoria Wa-
sylik, Dagmara Tracz. Wawelno reprezentowały: 
Michelle Maculak (kapitan), Patrycja Siendzielorz, 
Justyna Neuman, Wiktoria Krug, Alexandra Żywiołek, 
Wanessa Labisch, Kinga Błazińska, Kinga Dolipska, 

Aleksandra Tomaszewska. 
Jest to kolejne zwycięstwo szkoły z Komprachcic 
w Igrzyskach LZS 2016, chłopcy dzień wcześniej 
zostali mistrzami województwa w mini piłce ręcznej. 

Oto końcowa kolejność oraz siatkarki, które zdobyły 
tytuł „Najlepszej Zawodniczki” w poszczególnych 
drużynach:
 1.  Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Komprachcicach (Aleksandra Paszek)
 2.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawel-

nie (Patrycja Siendzielorz)
 3.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Dytmarowie (Emilia Janicka)
 4.  Szkoła Podstawowa  

w Domaszowicach (Aleksandra Witoś)
Piotr Szczubiał
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