
W ramach współpracy partnerskiej zainicjowa-
nej przez GSP „PARTNER” 18 kwietnia przed-
szkola w Komprachcicach oraz w Polskiej Nowej 
Wsi odwiedziła delegacja z placówki w Mesto 
Albrechtice. Nauczycielkom towarzyszył Misto-
starosta, Martin Špalek.

W minionym roku przedstawicielki placówek z tere-
nu gminy Komprachcice wyjechały po raz pierwszy 
w ramach nawiązywania współpracy do czeskiego 
partnera gminy. Różnice w działalności jednostek 
były okazją do zadzierzgnięcia ściślejszej współpra-
cy, która pozwoliłaby wymieniać doświadczenia, 
pomysły i realizować wspólne projekty.
– Chcielibyśmy, żeby doszło też do wizyt studyj-
nych z udziałem dzieci, ale wtedy trzeba wynająć 
autokar. Problemem są też sprawy formalne, u nas 
każde dziecko ma tak zwany rodzicielski paszport, 
który pozwala mu brać udział w takich wyjazdach 
– tłumaczy Martin Špalek.
W gronie delegacji była także dyrektor czeskiego 
przedszkola Dagmar Lapunikova, która wskazywała 
na różnice w obiektach przedszkolnych polskich 
i czeskich.
– To jest nieco inny styl, tutaj przedszkola są takie 
rodzinne, wnętrza są mniejsze, mniej też jest 
dzieci – wymienia.
Mateřská škola w Mesto Albrechtice to duży 

obiekt i tylko jeden na całą gminę, wybudowany 
specjalnie jako przedszkole, ze wszystkimi udo-
godnieniami i funkcjonalnościami. Uczęszcza tam 
105 dzieci. Oddziały są liczebniejsze niż w Polsce, 
dzieci w programie nie mają nauki języków ob-
cych (są to zajęcia dodatkowo płatne), realizują 
za to dużo projektów socjalizujących. Obiekty 
w gminie Komprachcice to klimatyczne budynki,  
w których każdy dyrektor stara się wykorzystać jak 
najlepiej każdy metr kwadratowy. Mimo pewnych 
różnic już po pierwszej, zeszłorocznej wizycie 
dobre praktyki z Czech trafiły na nasz teren.
– Powiem, że podoba mi się ta współpraca i prze-
niosłyśmy niektóre działania stamtąd do nas, 
na przykład stworzyliśmy ogródeczki dla dzie-
ci… Bardzo ciekawa też była forma pożegnania 
absolwentów w czeskim przedszkolu, to też 
przejęliśmy już na nasz grunt – mówi Danu-
ta Oborska, dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Komprachcicach, która z okazji wizyty wyeks-
ponowała na zewnętrznych ścianach przedszkola 
wystawę fotografii dzieci i ich rodziców z czasów 
przedszkolnych.
Jan Przywara, szef GSP PARTNER zapowiada:
– To jest pierwszy etap, tak zwane „rozpoznanie 
terenu”. Rozszerzymy tę współpracę na pewno, 
ale w jakim zakresie uzgodnię to razem z panią 
Danutą Oborską i Marią Zając.

Komprachcickie przedszkola przygotowały się 
do wizyty gości z Czech bardzo szczególnie: 
były prezentacje talentów, wiedzy i dokonań 
twórczych oraz naukowych maluchów. Placówka 
w Komprachcicach przywitała Czechów wykle-
joną na drzwiach postacią bohatera ulubionej 
przez Polaków czeskiej kreskówki.

Ogródeczki: pomysł z Czech
Każda z przedszkolnych grup placówki w Kom-
prachcicach ma zaprojektowany mały ogródek, w 
którym dzieci prowadzą samodzielne nasadzenia, 
opiekują się roślinami, a gdy już wzejdą – zwłasz-
cza owoce – mogą sprawdzić, jak dobrze smakują… 
A co robią wiosną mali ogrodnicy?

Lena: wyrywałam ziela, posadziliśmy krokusy…
Marcelina: znalazłam tam igiełki…
Klara: zasadziliśmy tulipany i krokusy, i wiewiór-
kowy kwiatek… ale nie wiem, co to jest, i cebulki 
jeszcze, i truskawki niewyrośnięte mamy…
Krzyś: czasami podlewamy rośliny, po to mamy 
konewki, w domu też mam ogródek, ale podlewam 
wężem, bo jestem silny…
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Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
zaprasza na

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenek 
Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego

„Wciąż blisko nas”
23 czerwca 2018 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach

Rozpoczęcie części konkursowej: 15:00.
PIĘKNE PIOSENKI W PIĘKNYM WYKONANIU
Festiwal ma charakter konkursu i adresowany jest do dzieci, młodzieży szkolnej 
oraz osób dorosłych. W przeglądzie biorą udział soliści w kategoriach: I – soliści 
szkoła podstawowa klasy I-III i młodsi, II – soliści szkoła podstawowa klasy 
IV-VII i gimnazjum, III – soliści szkoła ponadgimnazjalna i dorośli. Celem fe-
stiwalu jest promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych piosenek Anny 
Jantar i Jarosława Kukulskiego, pomoc w odkrywaniu możliwości wokalnych, 
oraz doskonalenie warsztatu muzycznego wykonawców poprzez wymianę 
pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej.

ODLOTOWA GMINA KOMPRACHCICE
ZAPRASZA NA OBCHODY 45 LAT ISTNIENIA GMINY

5 CZERWCA (WTOREK)
Spotkanie władz Gminy Komprachcice oraz zaproszonych gości
8 CZERWCA (PIĄTEK)
od 20.00 Strefa kibica
9 CZERWCA (SOBOTA)
12.00 – 16.00 zwody strażackie
16.00 – 17.15 koncert ANDRE – gwiazdy disco polo
17.15 – 18.15 pokazy stuntu motocyklowego z towarzyszeniem zespołu DAY OFF
18.15 – 19.00 występy artystów z Czech
19.00 – 19.30 pokazy kulturystyki
19.30 – 01.00 zabawa taneczna, gra zespół MANEK BAND
10 CZERWCA (NIEDZIELA)
14.00 – 15.00 występy artystów Samorządowego Ośrodka Kultury
15.00 – 15.30 pokaz tańca orientalnego
15.30 – 16.30 koncert MYŚLIWSKIEJ ORKIESTRY GMINY KOMPRACHCICE
16.30 – 17.30 występy formacji muzycznej, zespołu wokalnego 4 MATION
17.30 – 18.30 KABARET MŁODYCH PANÓW
18.30 – 19.00 loty balonem
19.00 – 24.00 zabawa taneczna, gra DJ RUDI

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

MIEJSCE:
LOTNISKO AEROKLUBU OPOLSKIEGO
(POLSKA NOWA WIEŚ)

BĄDŹMY RAZEM W TE DNI!
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OCHODZE, KOMPRACHCICE

Teren gotowy, wybieramy wykonawcę

WYWIAD

Bardzo „odlotowi”!

OPOLE,  KOMPRACHCICE, TURAWA

Maja we wrześniu
PRÓSZKÓW, KOMPRACHCICE, DĄBROWA

Komunikat

Zakończyła się wycinka drzew przy drodze wo-
jewódzkiej 429 w Ochodzach, trwa wyłanianie 
wykonawcy robót drogowych. Komprachcice 
są dobrze przygotowane do realizacji projektu 
składanego w ramach Aglomeracji Opolskiej 
wspólnie przez naszą i osiem innych gmin.

Jak mówi Wójt Gminy Komprachcice, Leonard 
Pietruszka, zostały otwarte oferty na wykonanie 
wykonawcy zaplanowanych w projekcie robót. 
Niestety, obie oferty przekroczyły zaplanowa-
ną w budżecie kwotę, więc na ostatniej sesji 
(10 maja br.), radni podjęli uchwałę o zwięk-
szeniu środków na to zadanie. Jeśli procedury 
nie zostaną wstrzymane nieprzewidzianymi 
obecnie okolicznościami, niebawem powinna 
być podpisana umowa z wybranym oferentem. 

Prace będą mogły ruszyć jeszcze latem – teren 
został już przygotowany przez zarządcę drogi. 
W Ochodzach w pasie drogi 429 drzewa zostały 
wycięte zgodnie z przygotowaną dokumentacją 
i uzyskanymi pozwoleniami.

– Liczymy, że już późną jesienią ciąg pieszo-
-rowerowy będzie gotowy, jednak na wszelki 
wypadek ostateczną datę wskazaliśmy na kwie-
cień przyszłego roku. Nigdy nie wiadomo, czy 
pogoda będzie nam sprzyjać – tłumaczy Leonard 
Pietruszka.
Ścieżka będzie przebiegała raz jedną, raz drugą 
stroną jezdni. Zacznie się przy jednostce wojsko-
wej w Komprachcicach, a zakończy przy boisku 
pod lasem w Ochodzach. W sumie w ramach 
projektu zostanie wybudowanych trzy i pół ki-

lometra ciągu pieszo-rowerowego.
– Cieszę się, że już jesteśmy na finale. Mówi-
my o tym od wielu, wielu miesięcy i jak tylko 
pojawiła się informacja o tym projekcie wśród 
mieszkańców zapanowała euforia. Teraz wreszcie 
mieszkańcy widzą, że projekt rusza, nawet ci po-
wątpiewający. Trzeba też pamiętać, że w ramach 
tego projektu jesteśmy w korporacji dziewięciu 
gmin, więc jesteśmy też uzależnienie od przygo-
towań innych samorządów. Wstępnie określony 
termin podpisania umowy na dofinansowanie 
tej wielkiej w sumie inwestycji określony jest 
na czerwiec, a wtedy my właśnie powinniśmy 
mieć już wybranego wykonawcę i będziemy 
pierwszą gminą, która będzie w stu procentach 
przygotowana do realizacji zadania.

O imprezie z okazji 45 lat istnienia Gminy Kom-
prachcice mówi Wójt Gminy Komprachcice – 
Leonard Pietruszka

- Chcieliśmy, aby ta impreza była wyjątkowa, tak 
jak wyjątkowa jest nasza gmina i jej mieszkańcy. 
Szukaliśmy i miejsca, i nazwy, która kojarzyła-
by się z naszą gminą, stąd „Odlotowa Gmina 
Komprachcice”, czyli cykl wydarzeń, które od-
bywają się w Polskiej Nowej Wsi, na lotnisku. 
Uroczystości organizujemy w ramach projek-
tu dofinansowanego z Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Czechy, we współpracy 
z Aeroklubem Opolskim. Zaplanowaliśmy po-
łączenie kilku ważnych wydarzeń. 5 czerwca 
postanowiliśmy zorganizować galę samorzą-
dową, którą poprzedzi uroczysta msza święta 
z udziałem biskupa Andrzeja Czai, w kościele w 
Polskiej Nowej Wsi, następnie przejdziemy do 
Restauracji Urban, gdzie odbędzie się spotkanie 
wszystkich samorządowców, związanych z gminą 

oraz zaproszonych gości. Będzie to wyjątkowe 
spotkanie radnych, sołtysów, dyrektorów jed-
nostek, prezesów OSP, działaczy organizacji 
społecznych, ale też władz wyższego szczebla: 
wojewody, marszałka, starosty, przedstawicieli 
służb mundurowych, samorządowców z gmin 
sąsiadujących z nasza gminą, księży. Planujemy 
uroczystość skromną, o charakterze integracyj-
nym. Kolejne dni wydarzenia obejmują weekend 
– 8, 9 i 10 czerwca, wtedy też swoją część oferty 
prezentować będzie Aeroklub Opolski: czeka-
ją nas skoki spadochronowe, przeloty, pokazy 
sprzętu. To na pewno wzmocni atrakcyjność 
obchodów. Łączymy kilka imprez - zaczynamy 
od zawodów strażackich, następnie czeka nas 
pokaz stuntu motocyklowego na torze Delta, 
w pokazach kulturystki zobaczymy związanych 
z gminą Komprachcice: brązowego medalistę 
Mistrzostw Polski w Kulturystyce – Wojciecha 
Kampę oraz zawodniczkę startującą w zawodach 
sylwetkowych, trenerkę personalną – Katarzynę 

Chłopecką. Będą zabawy, koncerty i – mam 
nadzieję – doskonała atmosfera, sprzyjająca 
spotkaniom mieszkańców i odkrywaniem naszej 
„odlotowej” gminy.

Dagmara Duchnowska

Jeśli wniosek złożony przez Miasto Opole w part-
nerstwie z Gminami: Komprachcice i Turawa 
do RPO zostanie zaakceptowany, w każdym 
z gminnych sołectw stanie specjalny, estetyczny 
publiczny kontener na śmieci, odbędą się również 
pikniki ekologiczne. Przy zaangażowaniu środków 
budżetowych w wysokości ok. 20 000 zł, Kom-
prachcice zrealizują zadania warte 120 000 zł. 
W ramach jednego z pikników, zaplanowanego 
na wrzesień 2018 r., gościem mieszkańców gminy 
będzie Maja Popielarska, dziennikarka, popula-
ryzatorka zakładania i pielęgnowania ogrodów 
przydomowych, prowadząca program „Maja 
w ogrodzie”.

Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje odbiorców wody, 
że w terminie:

od 18.06.2018 r do 22.06.2018 r
PRZEPROWADZONE BĘDZIE OKRESOWE PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

zaopatrującej w wodę Gminę Prószków, Gminę Komprachcice i Gminę Dąbrowa

Płukanie ma na celu poprawę jakości wody. Wykonywane płukanie spowoduje czasowe ob-
niżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz pogorszenie jakości wody, które może być 

odczuwalne w całej sieci wodociągowej. 

Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.
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SZKOLNA BIBLIOTEKA 

    W KOMPRACHCICACH KAMIENIE NA SZANIEC
Po cyklu lekcji z języka polskiego poświęconych 
omówieniu lektury A. Kamińskiego „Kamienie 
na szaniec” w uzgodnieniu z polonistką – Bogu-
miłą Sawaryn – przeprowadzono test znajomości 
treści książki, ale również znajomości problema-
tyki zdarzeń z czasów konspiracji podczas II wojny 
światowej w latach 1939–1943. Test składający się 
z dwóch części był zachętą do bardziej szczegó-
łowego poznania zagadnień dotyczących samych 
okoliczności powstania i wydania tej bardzo 
chętnie do dziś czytanej lektury – opartej przecież 
w większości na faktach. Test miał jednocześnie 
wartość konkursu czytelniczego – jego efektem 
była ocena z języka polskiego, ale i nagrody dla 
najlepszych! Wyniki konkursu: I miejsce – Michał 
Zając, II miejsce – Bartosz Bareja, III miejsce – 
Paweł Wencel, IV miejsce – Mikołaj Gawron.

Materiały przygotowała Stefania Gwóźdź, która dziękuje wszyst-
kim nauczycielom i uczniom za współpracę i zaangażowanie.

W kilku klasach odbyły się lekcje biblioteczne 
w ramach edukacji czytelniczo – medialnej 
o uzależnieniu wirtualnym. Zajęcia realizo-
wane są w ramach ogólnopolskiej akcji pod 
hasłem: „Bezpieczny Internet” oraz w ramach 
realizowanego przez naszą szkołę programu 
profilaktyczno – wychowawczego.

Uczniowie dowiedzieli się, jak rozpoznać czy ktoś 
jest uzależniony od komputera, Internetu w tym: 
od korzystania z popularnych komunikatorów 
a także gier komputerowych. Uczniowie klasy IV 
a mieli bardzo dużą wiedzę na ten temat i równie 
dużą świadomość konsekwencji nadużyć w tej 
materii. W klasie wypracowano podczas warszta-
tów plakat z cechami dobrej gry komputerowej 
– bo przecież i takie są dostępne na rynku: gry, 
które wspierają rozwój zainteresowań, wzboga-
cają wiedzę, wspierają proces edukacyjny, uczą 
kreatywnego myślenia i kształtują umiejętności 
potrzebne w życiu realnym: spostrzegawczość, 
umiejętność kojarzenia faktów, zaradność czy 
myślenie konstruktywne.
Uczniowie mieli możliwość wysłuchania relacji 
młodego chłopaka, który wyszedł z takiego uza-
leżnienia, poznali jego receptę na uporządkowa-

nie swojego planu dnia tak, aby ograniczyć czas 
korzystania z komputera/telefonu komórkowego, 
Internetu, gier komputerowych – do zdrowych 
wymiarów – czyli w takim stopniu, aby to służyło 
człowiekowi i tak, aby nie zaniedbać żadnego 
z aspektów swojego rozwoju. To bardzo poży-
teczne wskazówki do pracy nad sobą – tak na-
prawdę dla każdego, kto przesadza w czasowym 
zaangażowaniu w sprawy obiektywnie dobre – ale 
zaburzające troskę o najbliższych, relacje z rodzi-
ną, przyjaciółmi; sport czy rozwój kulturalny, ale 
także sen i odpoczynek. Tak naprawdę bardzo 
łatwo ocenić czy jest się już uzależnionym czy 
nie. Wystarczy zapytać samego siebie: czy któryś 
z tych obszarów rozwoju czy potrzeb organizmu 
oraz relacje (wypełnianie codziennych obowiąz-
ków domowych i szkolnych) nie „ucierpiało” 
z powodu nadmiernego zaangażowania czaso-
wego w przebywanie z komputerem/telefonem 
komórkowym? ” Jeśli tak jest – to mamy nad 
czym pracować.

Dokładny plan dnia – grafik zajęć i narzucenie 
sobie granic czasowych w korzystaniu komputera 
oraz rzetelne rozliczanie siebie samego z postę-
pów w tym względzie – włącznie z systemem 

kar i nagród (motywatorów) to najlepsza recepta 
na uporządkowanie tej dziedziny życia. I najważ-
niejsza rada! W miejsce wolnego czasu, który 
odzyskasz ograniczając czas spędzany przed 
komputerem czy z telefonem komórkowym 
– koniecznie zaplanuj sobie natychmiast inną 
aktywność – najlepiej poza domem – zorga-
nizowaną, w grupie, np. treningi piłki nożnej, 
siatkowej; gra w zespole muzycznym; czy inne.
Zajęcia te odbyły się już w klasach: IV a, IV b, V, 
VI, VII a oraz klasy III a (G), II D (G) – w cyklu dwu-
godzinnych spotkań. Kolejne potrwają do końca 
roku szkolnego.

NOWI CZYTELNICY
W szkolnej bibliotece odbyły się trzy uroczystości pasowania uczniów kl. I A, I B i III A na czytelników. 
Na pierwszą z nich, z udziałem klasy I A, przybyli zaproszeni goście: dyrektor placówki – Bogumiła 
Sawaryn oraz zaproszeni przez uczniów: Dorota Lachnik oraz Joanna Bieniecka – Matura. Klasa 
I B pasowana była w obecności mamy jednej z uczennic, Agnieszki Komor. Uroczystość pomogli 
przygotować i poprowadzić uczniowie z klasy V i VI: Daria Adamusiak, Aleksandra Bareja, Tomasz 
Hyla, Nicola Richter, Maja Skiba oraz Dominik Niestrój. Uczniowie wspólnie w bibliotekarzem przy-
gotowali inscenizację o książce i sposobach korzystania z biblioteki oraz o zasadach szanowania 
książek. Wspólna zabawa przeplatana była wykonywaniem kolejnych zadań, a jej zasadniczym 
elementem był egzamin na czytelnika, czyli samodzielne zaprezentowanie swojej ulubionej 
książki przez każdego ucznia oraz przeczytanie jej fragmentu wszystkim uczestnikom święta. Były 
również: prezentacje multimedialne, piosenki i zabawy ruchowe, które poprowadzili wspomniani 
wyżej pomocnicy. Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu uczniów na czytelnika każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom i skromny podarunek – ufundowany przez radę rodziców.

BEZPIECZNIE W BIBLIOTECE
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SZKOLNA BIBLIOTEKA 

    W KOMPRACHCICACH

KOMPRACHCICKI ORZEŁ

Czekamy na zgłoszenia!

O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ
Uczniowie klasy III c wraz z wychowawcą Karoliną 
Tymkiewicz z wyprzedzeniem otrzymali instrukcje, 
jak się przygotować do cyklu zajęć w bibliotece 
szkolnej. Były one związane z omówieniem lektury 
pt. „O psie, który jeździł koleją” i wkomponowane 
w cykl lekcji z edukacji polonistycznej.
Na pierwszym spotkaniu uczniowie napisali test 
konkursowy ze znajomości treści lektury. Na kolejnej 
godzinie dzieci rysowały ulubioną scenę z lektury 
słuchając utworów muzycznych związanych tema-
tycznie z bohaterem książki. 
Kolejne spotkania to: wyszukiwanie książek popular-

nonaukowych, ale i beletrystyki dla dzieci o pieskach 
i oczywiście – wypożyczenia książek związanych 
z omawianymi zagadnieniami. Na zakończenie cyklu 
spotkań uczniowie obejrzeli film fabularny pt. „Mój 
przyjaciel Haschiko”, który mówi o wielkiej miłości 
i wierności pieska wobec jego pana. Laureatami 
konkursu zostali: I miejsce – Anna Leszczyńska, 
Jan Makowski, Simon Labusga, Bartosz Bernacki, 
Gabriela Lepszy; II miejsce – Lilianna Jesse, Malwina 
Sitek, Julia Piechaczek; III miejsce – Mateusz Pikos, 
Sebastian Pakiet, Wiktoria Strzelczyk, Oliwia Cabaj, 
Dawid Polaczek.

Klasa III b – wraz z wychowawczynią Anetą So-
sińską – uczestniczyła w kilkuetapowym projekcie 
czytelniczym, dotyczącym znanej i lubianej – przez 
kolejne już pokolenia młodych czytelników – po-
wieści Astrid Lindgren.

Podczas pierwszego spotkania odbył się test znajo-
mości treści lektury połączony z projekcją najstarszej 
wersji filmowej tej powieści. Podczas kolejnego 
bloku zajęć dzieci wysłuchały audiobooka z wybra-
nym fragmentem powieści, w którym znajdowały 
się opisy Pippi. Słuchając jej tworzyły rysunkowy 
portret Pippi z własnej wyobraźni oraz wspólnie 
„z teledyskiem” śpiewały motyw przewodni z ekra-
nizacji filmowej tej powieści. Wysłuchały również 
wersji tej piosenki w kilku językach. Każde z dzieci 
wcieliło się w wybraną przez siebie postać i w grze 

dramowej opowiedziało jej historię. Towarzyszyły 
temu: przebrania odpowiednie dla postaci oraz re-
kwizyty określające tę postać i jej historię. Uczniowie 
mogli zadawać pytania kolejnym postaciom według 
klucza: „kim jesteś? ”, „co czujesz? ”, „dlaczego tak 
zrobiłeś? ”. I następny element punktacji – to praca 
zespołowa – oceniano umiejętność współpracy 
w grupie. Po wysłuchaniu dwóch kolejnych frag-
mentów powieści – w wersji audiobook – ucznio-
wie podzieleni na dwie grupy: zespołowo tworzyli 
plakaty na zadany temat – liczyła się umiejętność 
akceptacji pomysłów wszystkich członków grupy, 
bogactwo treści oraz pomysłowość. 
Na zakończenie cyklu spotkań komisyjnie ocenio-
no pracę uczniów i ustalono następujące miejsca: 
I miejsce: Marta Babis, Oliwia Krug, II miejsce: Amelia 
Kowalicka, Paulina Słaboń, III miejsce: Wiktoria 

Kapałka – Tomaszewska, Weronika Tracz, Maks 
Wrzesiński.
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Kapałka – Toma-
szewska, Maks Wrzesiński, Paulina Słaboń, Maksym 
Skopych, Oliwia Krug.

PIPPI LANGSTRUMPF WSPANIAŁE PRZYGODY

ZACZAROWANA ZAGRODA: SŁOWO I OBRAZ
W bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelni-
czy ze znajomości lektury Cz. i A. Centkiewiczów 
pt. „Zaczarowana zagroda”. To ponad dwugo-
dzinne spotkanie zawierało w sobie wiele form 
wspólnej pracy i zabawy związanej z treścią 
omawianej lektury. Dzieci wysłuchały audiobooka 
połączonego z prezentacją ilustracji do książki. 
Po nim był test znajomości treści lektury, roz-
sypanka planu wydarzeń, konkurs sprawdzający 
umiejętności plastyczne i inwencję dzieci w tej 
dziedzinie oraz wspólne śpiewanie piosenek. 

Kolejne zadania realizowane przez dzieci prze-
platane były filmami dokumentalnymi z cieka-
wostkami dotyczącymi życia różnych gatunków 
pingwinów oraz warunków życia na Antarktydzie.
Wspólnie z wychowawczynią wyłoniłyśmy zwy-
cięzców konkursu w dwu kategoriach:
Kategoria I, „Znajomość treści lektury”: Ewa Guś-
ciora, Julia Jochaniak, Natalia Wiesiołek, Filip 
Piechaczek. Wszyscy zajęli pierwsze miejsca, 
ponieważ każde zadanie wykonali bezbłędnie. 
Kategoria II, „Praca plastyczna”: Natalia Wiesiołek, 

Michał Rozenek, Bartosz Baron, Michał Kowal, 
Antonina Wojaczek, Julia Jochaniak, Fabian Pału-
biak, Ewa Guściora. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy za pracę i zaangażowanie, 
a laureaci miejsc I – dodatkowo nagrody książko-
we. Spotkanie to było świetną edukacyjną zabawą 
dla nas wszystkich – zarówno uczniów – jak 
i nauczycieli: wychowawczyni klasy II – Izabeli 
Wiśniewskiej (której dziękuję za owocną współ-
pracę podczas spotkania) – jak i organizatora 
konkursu – bibliotekarki. 

Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice 
po raz kolejny organizuje uroczystość wręczenia 
nagrody „Komprachcicki Orzeł”, której celem 
jest wyróżnianie i nagradzanie wyjątkowych 
osobowości Gminy Komprachcice. Zgłoszenia 
kandydatów trwają do końca maja.

Nagroda to docenienie uzdolnionych uczniów 
szkół z gminy Komprachcice za szczególne osiąg-
nięcia w różnych formach współzawodnictwa, 
osób dorosłych lub ich grup, organizacji, przed-
siębiorców za szczególne osiągnięcia sportowe, 
artystyczne i wychowawczo-trenerskie promują-
ce Gminę Komprachcice, wzorową postawę w ży-

ciu społecznym, aktywną działalność na rzecz 
lokalnego rozwoju i podnoszenia jakości życia 
na terenie Gminy Komprachcice. Kandydatów 
zgłaszać mogą (do 30 maja br. w Urzędzie Gminy 
pok.1): dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kom-
prachcicach, dyrektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Komprachcicach, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Komprachcicach, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Komprachcicach, organizacje pozarządowe, 
sołtysi. Zapraszamy do zgłaszania swoich kan-
dydatur w terminie do 30 maja br. w Urzędzie 
Gminy pok.1.

„Komprachcicki Orzeł” przyznawany jest w trzech 
kategoriach wiekowych: uczniowie szkół pod-
stawowych – klasy I-VI (w obszarach: nauka, 
sport – szkolny lub klubowy, postawa społeczna, 
kultura), uczniowie klas gimnazjalnych kl. ii i iii oraz 
szkół podstawowych kl. VII (w obszarach: nauka, 
sport – szkolny lub klubowy, postawa społeczna, 
kultura) oraz SENIORZY (w obszarach: nauka, 
sport, postawa społeczna, kultura).
Gala wręczenia wyróżnień będzie miała miejsce 
w dniu 21 czerwca br. o godz. 18.00. Szczegó-
ły (w tym regulamin oraz wnioski zgłoszenia) 
na stronie internetowej komprachcice.pl.
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OCHODZE

Przez pustynię i puszczę

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMPRACHCICACH

Bez agresji

Po raz trzeci odbył się w Publicznej Stowarzy-
szeniowej Szkole Podstawowej w Ochodzach 
Gminny Konkurs Czytelniczy, tym razem pod 
hasłem: „Przez pustynię i puszczę ze Stasiem 
i Nel”. Uczniowie, biorący udział w rozgrywkach 
mieli do wykonania moc zadań. Najskuteczniej 
poradzili sobie z nimi przedstawiciele gospo-
darzy.

Organizatorkami wydarzenia są dwie nauczyciel-
ki: polonistka Kamila Szczepańska oraz Kamila 
Figura, nauczycielka przyrody, biologii i geografii. 
Takie jest bowiem założenie konkursu: połączenie 
różnych szkolnych przedmiotów i uczenie się 
przez nawiązywanie do wielu aspektów, inicjo-
wanych przez powieść. W poprzednich edycjach 
uczniowie zajmowali się przygodami Tomka 
Wilmowskiego – bohatera cyklu powieści Alfreda 
Szklarskiego oraz książką „W 80 dni dookoła 
świata” Juliusza Verne’a. W tym roku uczniowie 
gminnych szkół ze szczególną skrupulatnoś-

cią poświęcili czas sienkiewiczowskiej powieści 
„W pustyni i w puszczy”.
– Przygotowałyśmy siedem konkurencji – były 
rekwizyty związane z konkretnymi postaciami czy 
wydarzeniami, zestawy pytań, część poświęcona 
filmowi z 2001 roku i audiobookowi, a także blok 
przyrodniczy: krzyżówka, puzzle, mapa z waż-
nymi miejscami geograficznymi związanymi 
z książką – mówi Kamila Szczepańska i krótko 
podsumowuje: – Po odpowiedziach uczniów 
widać, że bardzo uważnie czytają książki, znają 

szczegóły, które łatwo pominąć, z pewnością 
bardzo poważnie przygotowali się do konkursu.
Szkoły były reprezentowane przez trzyosobowe 
zespoły z klas IV-VI. Najlepszymi okazali się 
PSSP Ochodze (Michał Margos, Zosia Horak, 
Wiktoria Wystrach), kolejne miejsca zajęli: PSP 
Komprachcice (Dominika Kandziora, Piotr Kam-
pa, Maja Skiba), PSP Wawelno (Kinga Dolipska, 
Aleksandra Tomaszewska, Weronika Fronia). 
Nagrody ufundowali organizatorzy.

Gminny Konkurs Profilaktyczny odbył się w kom-
prachcickiej szkole już po raz trzeci, tym razem 
pod hasłem: „Mój świat wolny od agresji”. Tego-
roczna edycja była swoistym podsumowaniem 
poprzednich i odnosiła się do agresji w świecie 
realnym i w cyberprzestrzeni. Uczestniczyli w niej 
uczniowie klas siódmych.

Formuła konkursu była podobna: trzyosobowe 
zespoły – reprezentacje swoich szkół – miały 
do wykonania zadanie, związane z konkretną 
sytuacją problemową. Uczniowie poszukiwali 
właściwych ich zdaniem rozwiązań oraz pisali 
opowiadania związane ze wskazaną sytuacją. 
W drugiej części, mającej charakter plastycz-
ny, uczestnicy wykonywali komiks nawiązujący 
do tematu konkursu. Na zadania uczniowie mieli 
dziewięćdziesiąt minut.
– Konkurs rozpoczął się filmem o terrorze w szko-
le, rodzajach przemocy oraz o tym, co może 
spowodować publikowanie zdjęć w Internecie, 
w ten sposób wprowadziliśmy uczniów w tema-
tykę, wskazaliśmy kilka propozycji rozwiązywa-

nia problemów – mówi Edyta Jurek – logopeda 
i pedagog – organizatorka konkursu.
– W ocenie, pod uwagę brany był przede wszyst-
kim konstruktywny sposób rozwiązania proble-
mu – zwraca uwagę pedagog Dorota Macioszek, 
współorganizatorka.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało 
jury (na zdjęciu) w składzie: Barbara Langner – 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Linda 
Wencel – instruktor Samorządowego Ośrodka 
Kultury, Małgorzata Hajduk – asystent rodziny 
z GOPS w Komprachcicach.
I miejsce w kategorii „opowiadanie” zajęła drużyna 
z PSP w Polskiej Nowej Wsi, II miejsce – PSP 
Wawelno, a III miejsce – PSP Komprachcice. 
W konkursie plastycznym uczniowie wykazali 
się bardzo dużą pomysłowością, wykorzystując 
w swojej pracy różne techniki. I miejsce jury 
przyznało zespołowi z Komprachcic, II miejsce 
– z Polskiej Nowej Wsi, III miejsce – uczniom 
z Wawelna.
Pedagożki podkreślają, że takie konkursy wskazują 
na silne i słabe strony uczniów w radzeniu sobie 

z agresją, niepoddawaniu się jej, czy reagowaniu, 
gdy jesteśmy świadkami agresywnych zachowań:
– Myślę, że bardzo ważne są działania profi-
laktyczne, które pozwolą uczniom nie szukać 
pomocy tylko i wyłącznie u innych, ale dadzą 
szansę na znajdywanie rozwiązań problemów 
we własnej grupie, wykorzystując komuniko-
wanie się uczniów między sobą – mówi Dorota 
Macioszek.
Gmina Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych dofinansowała nagrody: komplety 
do kreślenia, piórniki, antyramy i dużą podkładkę 
z mapą oraz z innymi informacjami przydatnymi 
w szkole.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Do-
mecku: Karolina Skrzypczyk (kl. V), Mikołaj No-
wicki i Adam Hankus (kl. VI) komentują literackie 
zmagania:
Mikołaj: Cieszymy się, że to my mieliśmy możli-
wość uczestniczenia, chociaż byli inni zaintere-
sowani udziałem w konkursie uczniowie. To nasz 
pierwszy konkurs czytelniczy, organizowany 
przez szkołę w Ochodzach, w którym bierze-
my udział. Chcieliśmy spróbować coś nowego. 
W książce podobała mi się szybka zmiana akcji, 

ta dynamika powieści.
Adam: Kiedyś omawialiśmy tę lekturę, a teraz 
przeczytałem ją jeszcze raz, przed konkursem. 
Bardzo mi się podoba, ponieważ lubię przygo-
dowe powieści.
Karolina: Ja też przeczytałam ją ponownie. 
Mi najbardziej podoba się odpowiedzialność 
i zachowanie Stasia.

Uczniów z Domecka przygotowywała polonistka 
Marta Szczubiał-Ryczek.
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V MEMORIAŁ IM. DARIUSZA BRZOZOWSKIEGO

Dwa dni szczypiornistów

DOMECKO, DĄBROWA

Emilia i Samanta – nagrodzone

Po raz piąty piłkarze ręczni z województw: opol-
skiego, śląskiego i dolnośląskiego w ramach 
Memoriału im. Dariusza Brzozowskiego – wy-
jątkowej osobowości pedagogicznej, sportowej 
i społecznej – którego pożegnaliśmy osiem lat 
temu. Każdego roku szczypiorniści spotykają 
się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas 
rozgrywek upamiętniających jednego z twórców 
tego centrum sportu.

W pierwszym dniu Memoriału zmierzyły się 
drużyny w kategorii młodzików. W zawodach 
wystąpiło 6 zespołów, dlatego rozgrywki odby-
wały się w dwóch grupach, a następnie odbyły się 
półfinały oraz spotkania o kolejne miejsca w tur-
nieju. Nasza drużyna spotkała się w rozgrywkach 
grupowych z SPR Oleśnica oraz Gwardią Opole. 
W obu spotkaniach wyższość naszego zespołu 
nie ulegała wątpliwości i z dwoma zwycięstwami 
zameldowaliśmy się w półfinale, w którym poko-
naliśmy zespół Orlika Brzeg. W meczu o I miejsce 
zmierzyliśmy się ponownie z zespołem Gwardii 
Opole, która przy zaskoczeniu wielu obserwa-
torów pokonała w półfinale zespół Moto Jelcza 
Oława. Mecz finałowy był popisem gry obronnej 
zespołu, który raz po raz wyprowadzał skuteczne 
kontry, które zamieniał na bramki nasz najsku-
teczniejszy zawodnik dzisiejszego dnia – Marek 
Hryniewicz. Zwycięstwem w tym meczu zapew-
niliśmy sobie I miejsce w dzisiejszym turnieju. 
W całym turnieju na uwagę zasługuje wyśmienita 
gra obronna zespołu, czego dowodem jest bar-
dzo mała liczba straconych bramek. Kolejność 
końcowa: OSIR Komprachcice, Gwardia Opole, 
Moto Jelcz Oława, Orlik Brzeg, Orzeł Opole, SPR 
Oleśnica. Nagrody indywidualne: Najlepszy Za-
wodnik – Marek Hryniewicz, Najlepszy Strzelec 
– Filip Wawrzyniak (Moto Jelcz Oława), Najlepszy 
Bramkarz – Mateusz Lellek, Najlepszy Zawodnik 

Drużyny: Fabian Sosna.
W drugim dniu V Memoriału im. D. Brzozow-
skiego zmierzyli się juniorzy młodsi. W turnieju 
wzięły udział 4 drużyny i grano systemem „każdy 
z każdym”. Zawody stały na bardzo wyrównanym 
poziomie i każdy mecz miał swoją dramaturgię. 
W pierwszym spotkaniu juniorzy młodsi OSIR 
Komprachcice zmierzyli się z drużyną Moto Jelcz 
Oława. Nasi zawodnicy rozpoczęli spotkanie 
beznadziejnie, zupełnie nie radzili sobie w ataku, 
a obrona przypominała dziurawy ser szwajcarski. 
Przy stanie 0:5 chłopcy dopiero rozpoczęli grać 
na poziomie, który dawał nadzieję na odrobienie 
strat. Do przerwy udało się odrobić 2 bramki, 
niestety po przerwie nic więcej się już nie udało 
i mecz zakończył się trzybramkową porażką, 
która jak się później okazało była jedyną porażką 
naszych zawodników.
W drugim spotkaniu chłopcy zmierzyli się z kadrą 
wojewódzką OZPR'02. W pierwszej połowie 
mecz stał na wyrównanym poziomie, naszym 
zawodnikom udało się odskoczyć na 3 bramki, 
lecz rywale do przerwy odrobili straty. Po prze-
rwie nastąpiło bardzo dobre 15 minut w naszym 
wykonaniu, funkcjonowała zarówno gra obronna, 
dzięki czemu udawały się naszym zawodnikom 
skuteczne kontry, jak i gra w ataku. W 35 minucie 
nasi zawodnicy prowadzili 22:16 i kiedy wydawało 
się, że mecz zakończy się okazałym zwycięstwem 
OSIR, chłopcy zaczęli się gubić się w kolejnych 

akcjach. Na 20 sekund przed końcem spotkania 
rywale rzucili bramkę na 22:21, ale udało nam się 
nie popełnić więcej błędów i zakończyć spotkanie 
zwycięstwem.
W ostatnim meczu juniorzy OSiR Komprachci-
ce zmierzyli się z ubiegłorocznym mistrzem 
województwa śląskiego w kategorii młodzików, 
drużyną, która wyeliminowała nas z Mistrzostw 
Polski w ubiegłym sezonie, czyli Viretem Zawier-
cie. Pierwsza połowa to koncertowa gra naszej 
drużyny, wyśmienita obrona, skuteczne kontry 
i przemyślana gra w ataku. Te elementy dały 
nam prowadzenie do przerwy 13:7. W drugiej 
połowie obie drużyny walczyły o każdą piłkę, 
gra była bramka za bramkę, ale w efekcie koń-
cowym to nasi zawodnicy schodzili z parkietu 
jako zwycięzcy. W klasyfikacji końcowej zajęliśmy 
II miejsce, za niepokonana tego dnie drużyną 
z Oławy.

Klasyfikacja końcowa: Moto Jelcz Oława (9 pkt., 
OSIR Komprachcice (6 pkt.), Viret Zawiercie (3 
pkt.), OZPR'02 (0 pkt.). Nagrody indywidualne: 
Najlepszy Bramkarz – Damian Okoń, Najlepszy 
Strzelec – Marcin Szymaś (Viret Zawiercie); Naj-
lepszy Zawodnik – Filip Wrzesiński, Najlepszy 
Zawodnik Drużyny: Daniel Łacny.

Krzysztof Sobków

Maria Brzozowska, żona ś.p. Dariusza Brzozow-
skiego, emerytowana nauczycielka, twórczyni 
zespołu „Muchomorki”, animatorka życia arty-
stycznego mówi „Wieściom”:

– Jestem bardzo wzruszona, jest to dla mnie, dla 
całej mojej rodziny wielkie wydarzenie i ogromne 
przeżycie. Zawsze kibicuję zawodnikom z Kom-
prachcic. W naszej gminie zaczynałam pracę, tutaj 
pracowałam 45 lat, najpierw w Chmielowicach, 

potem w Komprachcicach. Mój mąż był sportow-
cem od urodzenia, miał zamiłowanie do wielu 
dyscyplin, tak samo był dobry w lekkoatletyce, 
jak w siatkówce, przede wszystkim ze względu 
na wzrost. Był przewodniczącym rady uczelnia-
nej, grał w reprezentacji uczelni w piłce siatkowej. 
Miłość do sportu zawsze była obecna w jego życiu. 
Był również bardzo zaangażowany w tworzenie 
tej hali, najpierw rozbudowa szkoły, a potem 
właśnie ten ośrodek, walczył o tę halę do końca. 

To było jego olbrzymie marzenie: żeby młodzież 
mogła trenować w odpowiednich warunkach. I tak 
też się dzieje. Przyznam, że jestem zachwycona 
zachowaniem młodzieży, która bierze udział 
w Memoriale – kulturalne zachowanie, taktowne, 
zarówno na hali, jak i w korytarzach, czy na boisku. 
Mój start życiowy to było właśnie wychowanie 
fizyczne, ale moją ulubioną dyscypliną był i za-
wsze pozostanie taniec.

W XIX Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym 
„Liść Dębu”- Dąbrowa 2018 organizowanym 11 
maja przez Zespół Szkół w Dąbrowie uczestni-
czyły: Emilia Waliczek oraz Samanta Miensok. 
Dziewczęta zajęły w swoich kategoriach pierwsze 
oraz drugie miejsca.
Emilia Waliczek zajęła I miejsce w kategorii 

gimnazjalistów (reprezentowała PG przy PSP 
Komprachcice) i otrzymała Złoty Liść Dębu. 
Przedstawicielka gminy otrzymała także Nagrodę 
specjalną za całokształt postępów artystycznych 
od Zbigniewa Janowskiego – Dyrektor GOKiR 
w Dąbrowie. Solistka pracuje z Barbarą Ocz-
kowską w SOM Ozimek. Odnotujmy, że Emilia 

od 2009 roku już kilka razy występowała na dą-
browskim Festiwalu.
Drugą nagrodę w Kategorii „Domów Kultury Klasy 
I – III” otrzymała Samanta Miensok, z Domecka, 
która reprezentowała Klub Wokalisty z Prósz-
kowa. Opiekunką artystyczną dziewczynki jest 
Żaneta Plotnik.
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PIŁKA SIATKOWA

Siatkarki Sukcesu na Mistrzostwach Polski

PIŁKA SIATKOWA

Finały LZS

Sportowy stoper!

21 kwietnia w Paczkowie od-
był się finał wojewódzki turnieju 
Kinder+Sport dziewcząt. Turniej 
rozgrywano w trzech kategoriach 
wiekowych: „dwójki” (rocznik 2007 
i młodsze), „trójki” (2006) oraz 
„czwórki” (2005). 

W każdej wystąpiło osiem najlep-
szych drużyn województwa opol-
skiego reprezentujące kluby i szkoły 
z Domaszowic, Kędzierzyna-Koźla, 
Kluczborka, Krapkowic, Nysy, Oles-
na, Opola, Rogów oraz dwa zespoły 
Sukcesu Komprachcice. Młode siat-
karki z Komprachcic od początku 
imprezy grały bardzo dobrze wy-
grywając wszystkie mecze grupowe 
a następnie półfinały. Obie drużyny 
ostatecznie zajęły drugie miejsca 

i dzięki temu wywalczyły sobie pra-
wo startu w finale ogólnopolskim, 
który odbędzie się 6–8 lipca w Za-
brzu. Zespoły Sukcesy wystartowały 
w kategorii dwójek (Hanna Osińska, 
Małgorzata Radzik, Dominika Kan-
dziora) oraz trójek (Wiktoria Gola, 
Amelia Marek, Iga Rybak, Hanna 
Froń, Wiktoria Góra). Mecze z ich 
udziałem były bardzo emocjonu-
jące, a część z nich kończyła się 
tie-breakami, jak chociażby poje-
dynek finałowy dwójek, w którym 
zawodniczki Sukcesu miały trzy piłki 
meczowe przegrywając ostatecznie 
1:2 z ECO UNI I Opole.
Turniej Kinder+Sport to Mistrzostwa 
Polski w mini piłce siatkowej, dwie 
najlepsze drużyny każdej kategorii 
ze wszystkich województw mają 

prawo startu w finale 
ogólnopolskim. Dla 
klubu z Komprachcic 
wicemistrzostwo Opol-
szczyzny w dwóch rocz-
nikach to duży sukces, 
a jego drużyny po raz 
piąty z rzędu wystąpią 
w tym największym 
w Europie turnieju min 
piłki siatkowej dziewcząt i chłop-
ców. W tym roku finał odbędzie się 
w pierwszym tygodniu lipca.
Najlepsze drużyny Mistrzostw Wo-
jewództwa Opolskiego w mini piłce 
siatkowej dziewcząt:
„Dwójki”:
1. ECO UNI I Opole
2. LUKS Sukces Komprachcice
3. UKS Jedynka Kluczbork

„Trójki”:
1. ECO UNI I Opole
2. LUKS Sukces Komprachcice
3. PSP 19 Kędzierzyn -Koźle

„Czwórki”:
1. ECO UNI Opole
2. PSP 19 Kędzierzyn -Koźle
3. PSP 11 Kędzierzyn -Koźle

Finał Wojewódzki Piłki Siatkowej Dziewcząt LZS 
odbył się w hali OSiR 9 maja br. Brały w nim udział 
dziewczęta starsze z Domaszowic, Lubrzy, Graczy 
i Komprachcic, która to drużyna zajęła pierwsze 
miejsce, wygrywając każdy swój mecz. Drugie miej-
sce zdobyła drużyna z Graczy, trzecie Domaszowice 
i na czwartym miejscu Domaszowice.

Dzień wcześniej rozegrany został Finał Wojewódz-
ki Igrzysk LZS Szkół Wiejskich 2018 w mini piłce 
siatkowej dziewcząt. W rozgrywkach uczestniczyły 

drużyny szkolne z miejscowości: Rogi, Domaszowice, 
Dytmarów i Komprachcice. Nasza drużyna zajęła 
miejsce trzecie a zwyciężyła drużyna z Rogów. 

Dziewczyny z Domaszowic zajęły drugie miejsce, 
a drużyna ze szkoły w Dytmarowie miejsce czwarte.

BADMINTON
W Mistrzostwach Województwa Dzieci, Żaków 
i Młodzików Młodszych, które odbyły się w Głub-
czycach 21 kwietnia tego roku, zawodnik klubu 
Victoria Domecko Stasiu Żymańczyk zajął trzecie 
miejsce. W rozgrywkach uczestniczyło sześciu za-
wodników klubu.

PIŁKA RĘCZNA
Drużyna piłkarzy ręcznych z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Komprachcicach zdobyła 27 kwietnia br. 
tytuł Mistrza Województwa Opolskiego w kategorii 
szkół wiejskich. Podczas turnieju rozgrywanego 
w Tarnowie Opolskim, komprachciczanie pokonali 
ekipę gospodarzy – PSP Pokój oraz PSP Siołkowice. 
Młodzi mistrzowie grali w składzie: Piotr Hyl, Daniel 
Łacny, Steven Morawiec, Michał Niewiadomski, 
Damian Okoń, Filip Wrzesiński, Mateusz Lelek, Igor 

Michalczyk, Dawid Galla oraz Fabian Sosna. Trener 
Witold Kawulok.

MINI PIŁKA NOŻNA
W ramach tegorocznych Igrzysk Dzieci sportowcy 
ze wszystkich szkół podstawowych gminy Kom-
prachcice rywalizowali w Memoriale im. Marka Pro-
cyszyna w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców. 
Startowali uczniowie z rocznika 2007 i młodsi: wśród 
dziewcząt najlepszą okazała się Publiczna Stowa-
rzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach (II 
– PSP Wawelno, III – PSP Komprachcice), natomiast 
wśród chłopców wygrała ekipa z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Polskie Nowej Wsi (II – Wawelno, 
III – Komprachcice, IV – Ochodze, V – Domecko).

KARATE TRADYCYJNE
XII Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego 

w Karate Tradycyjnym, które odbyły się 6 maja 
br. w Głuchołazach skupiło 200 zawodników z 15 
klubów województwa opolskiego, wśród nich spor-
towców Akademii Karate Tradycyjnego z gminy 
Komprachcice. O medale walczyli: Agata Lawa, 
Michalina Hajnryh, Emily Wotzka, Oliwia Grygas, 
Aleksander Dziewiatek, Maksymilian Janc, Filip 
Lawa, Nikodem Hajnrych, Kacper Kieroński-Ignaciuk, 
Olaf Makar, Stanisław Adamkiewicz, Pawel Buhl, 
Michał Fedorowski, Adrian Dycewicz, Marcin Polnar. 
Zawodnicy dzielnie rywalizowali w konkurencjach 
kata. Złoto zdobyli: Oliwia Grygas, Stanisław Adam-
kiewicz, Pawel Buhl; srebrnymi medalami zostali 
uhonorowani: Olaf Makar, Filip Lawa, Marcin Polnar, 
a brązowymi: Aleksander Dziewiatek, Maksymilian 
Janc, Adrian Dycewicz.
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