
W Wawelnie Dzień Dziecka został uczczony pod-
czas pikniku na boisku szkolnym w niedzielę, 5 
czerwca. Impreza połączona została z  obcho-
dami Dnia Matki tak, aby skorzystać z  dobrej, 
czerwcowej pogody. Było słonecznie i  ciepło, 
więc spotkanie na świeżym powietrzu toczy-
ło się w radosnej atmosferze relaksu. To jedna 
z kilku okazji w roku, podczas której mieszkań-
cy mogli się spotkać, pobawić, porozmawiać – 
spędzić razem czas. Tę inicjatywę podjęła Rada 
Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Wa-
welnie.

– Chodzi o to, żeby się zintegrować. Rodzice z rodzi-
cami, dzieci z dziećmi, żeby przyjemnie się razem 
współpracowało. Zależy nam także, żeby na takie 
imprezy przychodziły osoby, które nie mają dzieci 
w szkole. Aby ich zachęcić, w tym roku rodzice z rady 
rodziców przygotowali bezpłatną kawę i ciasto dla 
wszystkich. Chcemy, żeby było razem z nami jeszcze 

więcej ludzi. W organizację wydarzenia zaangażowali 
się niemal wszyscy – ze względu na to, że klasy 
są małe wszyscy rodzice musieli się zaangażować. 
Dzięki temu jesteśmy zgrani – mówi Alicja Dolipska, 
mama jednej z uczennic, członkini Rady Rodziców.

Rodzice na tegoroczny piknik przygotowali stoiska 
z  lodami, popcornem, grillem, kawą  i domowym 
ciastem. Przed południem na scenie występowały 
dzieci z układami tanecznymi i solowymi występami 
wokalnymi. Po południu animatorka zabaw dzie-
cięcych przeprowadziła zabawy z chustą Klansa, 
uczyła jak skręcać zwierzątka z balonów, malowała 
buzie. Gwoździem programu był pokaz ogromnych 
baniek mydlanych. Do imprezy przyłączyła się także 
jednostka miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Pokazy strażaków przyciągnęły zwłaszcza dzieci 
i to bez względów na płeć. Przy upalnej pogodzie 
stanęła także kurtyna wodna.
Rodzice kierują specjalne podziękowania dla dyrektor 

szkoły – pani Moniki Josek oraz do wszystkich osób, 
które pomagały w przygotowaniach, ale przede 
wszystkim do osób, które przyszły na festyn.
– Bez nich ta  impreza nie miałaby sensu. Zapra-
szamy zatem chętnych do współpracy, ale także 
do korzystania z działań, jakie podejmujemy w naszej 
miejscowości, ponieważ jest ich kilka w roku – za-
chęca Alicja Dolipska.

Komprachcickie „Orły” przyznane –  
jesteście wspaniali!

Relacja z tego wydarzenia na stronie 2

Coraz więcej biegaczy w Komprachci-
cach – podbiegi znów udane!

Relacja z tego wydarzenia na stronie 8

Coraz więcej drużyn młodzieżowych 
i coraz więcej dziewcząt –  
odbyły się zawody strażackie

Relacja z tego wydarzenia na stronie 3

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE

Dla dzieci i dorosłych

PSSP W OCHODZACH

Dziesięciolecie istnienia szkoły
Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa 
w Ochodzach obchodziła w tym roku dziesięć lat 
istnienia. Sukcesy tej placówki nie raz opisywa-
liśmy na łamach „Wieści” – kadra pedagogiczna 
i pracownicy nie tylko uczą, ale i wdrażają projekty, 
które są wiodące w regionie. Tym razem na własny 
sukces w realizacji wydarzenia zapracowali rodzice 
uczniów – to oni zadbali o oprawę jubileuszu szkoły, 
zapewniając nie tylko moc atrakcji dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, ale przede wszystkim znakomity 
autorski program artystyczny.
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EDUKACJA, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA

Nasze „Orły”

SPARTAKIADA SZKÓŁ

Imię zobowiązuje

„Komprachcickie Orły” po raz czwarty uroczy-
ście podsumowały tegoroczne dokonania miesz-
kańców gminy Komprachcice. W tym roku statu-
etki wręczano w  pięciu kategoriach szkolnych 
oraz trzech kategoriach dla osób dorosłych. 
Wyróżnieni zostali także przedsiębiorcy, którzy 
od lat bezinteresownie wspierają rozwój gminy 
Komprachcice. Organizatorem wydarzenia jest 
stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice.

Imprezę tradycyjnie  rozpoczął polonez uczniów 
Publicznego Gimnazjum  im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Komprachcicach. Podczas gali 
mieliśmy także okazję podziwiać występy Karoliny 
Gabriel i Kamila Janoszka oraz zespół PINNA MUSICA 
prowadzony przez Patrycję Ressel.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym 
oraz wyróżnionym osobom!

SZKOŁY PODSTAWOWE:
Kategoria Nauka – Jakub Szopa
Kategoria Sport Szkolny – Drużyna siatkarek 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie – 
Michelle Maculak, Katarzyna Kucharska, Patrycja 
Siendzielorz, Justyna Neuman, Wiktoria Krug, 
Kinga Błazińska, Wanessa Labisch, Aleksandra Ży-
wiołek, Aleksandra Tomaszewska, Kinga Dolipska
Kategoria Sport Klubowy – Katarzyna Klimczyk
Kategoria Postawa Społeczna –
wyróżnienie: grupa szkolnych wolontariuszy PSP 
im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 
– Natalia Bernhard, Maja Chrzanowska, Kamil 
Jurek, Marta Mędrecka, Oliwia Baron 
wyróżnienie: uczniowie klasy szóstej PSP Chmie-
lowice – wolontariusze – Rafał Borman, Paweł 

Buhl, Katarzyna Klimczyk, Jakub Kondak, Patrycja 
Korzekwa, Paulina Korzekwa, Natalia Nykiel, Karo-
lina Porczyńska, Natalia Strzałka, Tobiasz Świerc
Kategoria Kultura – Kinga Dolipska

GIMNAZJUM:
Kategoria Nauka – Szymon Szendzielorz
Kategoria Sport Szkolny – Szkolna reprezentacja 
piłkarzy ręcznych – Tomasz Musiał, Jakub Tracz, 
Jakub Cichy, Daniel Błaszkiewicz, Dawid Jurek, 
Mateusz Śmigulec, Jan Grzebyta, Szymon Lisek, 
Piotr Hyl, Damian Okoń, Filip Wrzesiński, Rafał 
Pruchnicki, Michał Niewiadomski, Kamil Sułkowski
Kategoria Sport Klubowy –
1.  Piłkarze ręczni LKS OSiR Komprachcice – 

Jakub Sobków, Tymoteusz Sobków, Mateusz 
Lellek, Michał Niewiadomski, Filip Wrzesiński, 
Piotr Hyl, Daniel Łacny, Fabian Sosna, Przemy-
sław Jurecki, Dominik Czarny, Adam Antosz-
czyszyn, Dawid Galla, Patryk Kwas, Dawid 
Jurek, Steven Morawiec, Damian Okoń, Marcin 
Sdzuj, Szymon Gola

2.  Drużyna siatkarek LUKS SUKCES Komprachci-
ce – Julia Niedworok, Joanna Pieczykolan, 
Barbara Ryba, Marcelina Januszkiewicz, Amelia 
Wawrzyniak, Sonia Gielnik, Paulina Drąg

Kategoria Postawa Społeczna – Anna Lawa
Kategoria Kultura – Kamil Janoszek

SENIORZY:
Kategoria Sport
Dariusz Lubczyński 
Marcel Ungier – wyróżnienie
Kategoria Postawa Społeczna – Joanna Wencel
Kategoria Kultura – Linda Wencel

ORZEŁ SPECJALNY – Maja Bartusz – zawodnicz-
ka LUKS Victoria Domecko, brązowa medalistka 
mistrzostw świata w badmintonie osób niepełno-
sprawnych

PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA –
Judyta i Bernard Famuła; Artur Tracz HAWAL; Marek 
Tomczak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Makra; Cezary  i Elżbieta Bajek BAJEK; Mirosław 
Sosna MIREK SERVICE; Bernard Buhl BERLAND; 
Roland Jurek ROLBET; Bernard Wittke WITT-POMP; 
Dorota Bąk BIURO RACHUNKOWE; Edward Dydzik 
PIEKARSTWO; Karol, Maria, Gerhard Przywarowie 
STOLARSTWO, TARTACZNICTWO; Edward Odelga 
TARTAK PRÓSZKÓW; Marian Płaczek DEMPOL-ECO;
Bogusław Dawiec POLARIS; Ewald Buchman PRA-
COWNIA STOLARSKA. 

Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Komprachcicach było or-
ganizatorem I  Spartakiady Prymasowskiej, 
do udziału w której zaproszeni zostali ucznio-
wie opolskich szkół, noszących imię wybitnego 
Polaka. 3 czerwca br. gospodarze przywitali 
reprezentacje: Publicznego Gimnazjum im. Pry-
masa Tysiąclecia z Tułowic, Publicznego Liceum 
nr 5 z Opola oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 
z Prudnika.

W odniesieniu do poprzednich Dni Patrona, podczas 
których odbywał się festiwal zdrowia, tym razem 
rozszerzono nie tylko  listę wydarzeń, ale  i  liczbę 
uczestników. Celem Spartakiady było zintegrowanie 
szkół, które na patrona wybrały Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz promocja zdrowego, wolnego 
od używek, stylu życia. Dlatego też, prócz trady-
cyjnych stoisk ze zdrową żywnością, w kompleksie 
sportowym przy hali Ośrodka Sportu  i Rekreacji 
odbyły się zawody sportowe. O miano najlepszych, 
nie zapominając jednak o zasadach fair play, ucznio-
wie walczyli w piłce nożnej, siatkowej oraz trójboju 
lekkoatletycznym. Najskuteczniejszymi futbolistami 
okazali się uczniowie z Tułowic, siatkarzami – re-
prezentacja Komprachcic, a lekkoatletami – mło-

dzież z Prudnika (w klasyfikacji ogólnej im właśnie 
przypadło miejsce pierwsze). Przeciwwagą dla 
rywalizacji ciała, był konkurs wiedzy o patronie szkół 
– w zasadzie bezbłędni okazali się przedstawiciele 
szkoły z Opola, którzy zarówno indywidualnie, jak 
i grupowo zdobyli pierwsze miejsca. Uczniowie 
otrzymali puchary oraz upominki.
– Przyjęcie za patrona Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego zobowiązuje – mówiła podczas otwarcia 
Spartakiady  dyrektor  Publicznego  Gimnazjum 
w Komprachcicach, Bogumiła Sawaryn. – Jeste-
śmy tutaj po to, by się wspólnie bawić, ale też, by się 
wzajemnie inspirować. Mam nadzieję, że nie będzie 
to jedyna spartakiada i w przyszłym roku spotkamy 
się ponownie.
Spartakiada była okazją do wymiany pomysłów, a dla 
gospodarzy także szansą na udowodnienie, że szkoły 
wiejskie mają wielkie możliwości kształtowania właś-
ciwych postaw, rozwijania talentów i proponowania 
zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu. 
Uzupełnieniem wydarzeń zaplanowanych w czasie 
spartakiady były pokazy judo, które poprowadziła 
Beata Śmieja oraz wspólne tańce zaproponowane 
przez Patrycję Ressel.
Aby młodzi ludzie nie opadli z sił, uczniowie kom-
prachcickiego gimnazjum z rodzicami, pod opieką 

Joanny Wencel – Przewodniczącej Rady Rodziców 
– przygotowali na bazie naturalnych produktów 
zdrowe posiłki, przekąski i napoje. Skorzystali z nich 
zresztą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również 
zaproszeni goście, wśród nich: Poseł na Sejm RP 
– Ryszard Galla, Wójt Gminy – Leonard Pietruszka, 
Dyrektor OSiR – Arkadiusz Tabisz, ks. proboszcz – 
Winfried Watoła.

Dagmara Duchnowska
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Tylko 15 lat do setki!

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Ochotnicza Straż Pożarna w Ochodzach obcho-
dziła 85 lat istnienia. Z tej okazji przed własną 
remizą spotkali się strażacy i zaproszeni goście. 

Uroczystości odbyły się przed remizą w Ochodzach, 
wzięli w nich udział prócz strażaków zaproszeni 
goście: Poseł na Sejm RP – Ryszard Galla, Wójt 
Komprachcic – Leonard Pietruszka, sołtyska Ochódz 
– Rozwita Piechota, przedstawiciele Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i Lasów 
Państwowych,  instytucji, która od początku ści-
śle współpracuje z  jednostką OSP. Po oficjalnym 
powitaniu strażacy wzięli udział w mszy świętej, 
a po nabożeństwie spotkali się ponownie na placu 
przed remizą, gdzie zostały im przyznane medale 
i odznaczenia za służbę. Goście podziękowali  im 
natomiast za  ich długoletnią  i pełną poświęceń 
pracę. Uroczystości tradycyjnie towarzyszyła oprawa 
muzyczna w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej 
z Komprachic. Uświetniony doskonałą pogodą ju-
bileusz przebiegał w radosnych nastrojach. Wójt 
Komprachcic – Leonard Pietruszka mówił:
Członkowie tej jednostki, podobnie jak i innych pełnią 
służbę wobec swojej społeczności bezinteresownie, 
poświęcając swój czas i zdrowie.
Marek Heinze, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ochodzach podkreślił, że służba w OSP to nie tylko 
wyzwanie, ale przede wszystkim obowiązek. Obo-
wiązek, który dobrowolnie strażacy biorą na siebie 
by nieść pomoc ludziom.

– Dla mnie osobiście to duża odpowiedzialność za to, 
czego się podejmuję. To pasja, powołanie, dzięki 
któremu człowiek bierze czynny udział w akcjach 
ratowniczych, ale w ogóle w życiu straży. Bycie 
ochotnikiem w OSP nie ogranicza się do gaszenia 
pożarów, to także udział w uroczystościach koś-
cielnych, wymarsze ze sztandarem, z baldachimem, 
służba na festynach, miejscowych imprezach, za-
bezpieczenie terenu, organizacja własnych imprez. 
Ochotnicza straż pożarna stanowi centrum życia 
społecznego małych miejscowości. Bycie straża-
kiem to działalność społeczna w szerokim zakresie 
– mówił prezes.
Na terenie gminy jest siedem jednostek, które ze sobą 
współpracują. Obecnie w OSP Ochodze  jest 85 
członków, prócz mężczyzn jednostkę tworzą także 
kobiety, które świetnie spisują się w służbie. Aby zo-
stać strażakiem kandydat musi się najpierw zgłosić 
do OSP,  potem trzeba przejść szkolenia i badania. 
Przed ich ukończeniem, zanim kandydat zostanie 
dopuszczony do gaszenia pożarów, może pełnić wiele 

różnych ról pomocniczych w jednostce. Mimo dużej 
ilości członków, jednostka OSP w Ochodzach cały 
czas potrzebuje osób, które zasiliłyby jego szeregi. 
Marek Heinze służy już 15 lat, ale niezmiennie najbar-
dziej ceni sobie doświadczenie starszych strażaków, 
z którymi miał możliwość współpracować. Obecnie 
najstarszy ochotnik w ochodzkiej OSP służy już 65 
lat. Czy będą kolejni tak wytrwali strażacy?

Maya Tomanik

Klasyfikacja końcowa:
Męskie Drużyny Pożarnicze
OSP Wawelno
OSP Polska Nowa Wieś
OSP Ochodze
OSP Chmielowice
OSP Żerkowice
OSP Domecko
OSP Komprachcice

Kobiece Drużyny Pożarnicze
OSP Wawelno
OSP Domecko
OSP Komprachcice
OSP Chmielowice

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Chłopcy
OSP Wawelno

OSP Domecko
OSP Komprachcice
OSP Żerkowice
OSP Polska Nowa Wieś

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Dziewczęta
OSP Domecko

Harcerskie Drużyny Pożarnicze – Chłopcy Starsi
OSP Wawelno
OSP Komprachcice
OSP Polska Nowa Wieś

Harcerskie Drużyny Pożarnicze –  
Dziewczęta Starsze
OSP Domecko
OSP Wawelno

Harcerskie Drużyny Pożarnicze – Chłopcy Młodsi
OSP Wawelno
OSP Żerkowice
OSP Domecko

Harcerskie Drużyny Pożarnicze –  
Dziewczęta Młodsze
OSP Żerkowice

Oldboy
OSP Wawelno
OSP Komprachcice
OSP Żerkowice
OSP Polska Nowa wieś

Oldgirls
OSP Żerkowice
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMPRACHCICACH

Artystyczne prezenty

PRZEDSZKOLE W CHMIELOWICACH

Rodzice dzieciom

Choć Dzień Dziecka oznacza zazwyczaj pre-
zenty dla najmłodszych, tym razem uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w  Komprachcicach postanowili 
inaczej podejść do tematu. Pokazy taneczne, 
prezentacje instrumentalistów oraz występy 
młodych artystów były wspaniałą niespodzian-
ką dla wszystkich najbliższych. Dzieci na scenie 
prezentowały się profesjonalnie, podsumowując 
całokształt pracy w roku 2015/2016. 

Wszystkie występy podczas koncertu „Dzieci Rodzicom”, 
które odbyły się w hali Ośrodka Sportu  i Rekreacji 
w Komprachcicach, zarówno bawiły  jak i wzruszały 

zgromadzoną publiczność. Dopracowana wizualna 
oprawa widowiska zakładała również profesjonalnie 
przygotowane stroje, w których młodzież prezentowała 
się znakomicie  i z pewnością poczuła się  jak praw-
dziwi artyści. Splendoru imprezie dodali prowadzący 
- czwórka uczniów: Natalia Bernhard, Marta Mędrecka, 
Kamil Jurek oraz Jaś Zyzik, których zadaniem było 
wprowadzenie publiczności w kolejne etapy koncertu. 

W dzieciach drzemią najróżniejsze pokłady talentów, 
a gmina Komprachcice dba by każda osoba miała 
możliwość ów talent wydobyć i kształtować. Dostępne, 
różnorodne zajęcia artystyczne pozwalają najmłodszym 
i starszym uczniom, rozwijać swoją kreatywność i wraż-

liwość życiową. Przełamanie nieśmiałości na scenie, 
współpraca z innymi członkami grupy i prowadzącymi 
nauczycielami ma dalekosiężne korzyści tj. np. łatwość 
nawiązywania kontaktów czy mniejszy stres rekruta-
cyjny. Sztuka ćwiczy pamięć i koncentrację w zupełnie 
inny sposób niż robią to tradycyjne zajęcia w szkole. 
Podczas czerwcowego koncertu uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego 
w Komprachcicach mieli kolejną okazję zaobserwować 
jak ich zachowania – gra aktorska, instrumentalna lub 
taneczna przekłada się na reakcję widzów, wyzwalając 
w obserwatorach ogromne poczucie satysfakcji i dumy.

Monika Prześlakiewicz

Tegoroczny Dzień Dziecka był naprawdę wyjąt-
kowym czasem dla przedszkolaków z  Chmie-
lowic. Spędziły go na świeżym powietrzu, przy 
pięknej pogodzie, podziwiając talenty aktorskie 
rodziców.

Tego dnia było malowanie buziek, później dzieci ba-
wiły się ciastoliną, miały zorganizowane gry i zabawy. 
Kolejnym punktem świętowania było czytanie bajek. 
Ale co to było za czytanie! Dzieci wysłuchały kilka 
nowych pozycji literatury dziecięcej, a także znaną 
wszystkim baśń pt.„Jaś i Małgosia”.  Aktor Jan Kaleta 
z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora ubrany we frak, 
pięknym ciepłym głosem, oczarował dzieci swoją 
interpretacją. Zasłuchane niemal przez godzinę 
nie ruszały się z miejsca, poznając losy bohaterów 
opowieści.
- Czytanie do tego stopnia się udało, że mamy plany 
częściej współpracować z panem Janem Kaletą. 
Sami jesteśmy zaskoczeni tak dobrą reakcją przed-

szkolaków i tym, że tak długo i spokojnie słuchały 
czytania – mówi Bożena Dębowska, dyrektor Pub-
licznego Przedszkola w Chmielowicach.
Po obiedzie przyszedł czas na najważniejsze wy-
darzenie tego dnia: spektakl niespodziankę. Tego 
przedszkolaki się nie spodziewały: na scenie stanęli 
ich rodzice. Przez dwa miesiące grupa rodziców pod 
artystyczną opieką pani dyrektor spotykała się na 
próbach, aby w Dniu Dziecka dzieci z przedszkola 
uraczyć przedstawieniem. „Na tapetę” wzięli „Rzep-
kę” Jana Brzechwy, którą udanie zainscenizowali. 
Dzieci były zaskoczone i przejęte, kiedy na przed-
szkolnym placu zabaw zobaczyły swoich rodziców 
w kolorowych kostiumach. Przedstawienie nie było 
pozbawione humoru i elementów zabawy.  Wejście 
na scenę każdej nowej postaci komentowane było 
odpowiednią piosenką, przy której dzieci klaskały 
i tańczyły. Po zakończeniu przedstawienia rodzice 
ze swoimi pociechami utworzyli kolorowy korowód 
pląsający po przedszkolnym, pięknie ozdobionym 

na tę okazję, ogrodzie. 
- W tym roku przedstawienie oparte jest o wiersz 
„Rzepka”, mniej mówimy, więcej  jest natomiast 
inscenizacji. Na naukę tekstów potrzeba poświęcić 
więcej czasu, a ten wiadomo, rodzice mają ograni-
czony. Osobiście jestem zachwycona tym teatrzy-
kiem, ponieważ byłam na każdej próbie i widziałam 
przygotowania. Z niecierpliwością czekaliśmy na 
reakcję dzieci, ponieważ o niczym nie wiedziały. 
Z drugiej strony, przedstawienie bardzo zintegrowało 
rodziców. To są świetni ludzie, sami wszystko przy-
gotowali, wspólnie skompletowali kostiumy, a jeden 
z rodziców przygotował całą oprawę muzyczną. Nie 
było jednego reżysera, wszystkie pomysły rodzice 
wspólnie opracowywali. Mamy cudownych rodziców 
– podsumowuje dyrektor placówki.

Maya Tomanik
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SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Nie tylko dla mam

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dzień dziecka na sportowo

Samorządowy Ośrodek Kultury zorganizował 
dla wszystkich mam – i nie tylko – koncert mu-
zyczny pn. „Nie tylko dla mam”. Było to piękne 
uświetnienie tego dnia.

Podczas koncertu usłyszeliśmy przeboje muzyki 
rozrywkowej z repertuaru m.in. Maryli Rodowicz, 
Anny Jantar, czy Grażyny Łobaszewskiej.  Instru-
mentaliści sięgali głównie po utwory z pogranicza 
muzyki klasycznej i popularnej. Wykonane zostały 
utwory z filmów: „Pocahontas”, „Piraci z Karaibów”, 
Łukasz Kurc wykonał  „Misty” – znany standard 
jazzowy E.Garnera. Mogliśmy także usłyszeć część 
koncertu C-dur W.A. Mozzarta w wykonaniu Tere-
sy Waliczek. Utwory  instrumentalne przeplatane 
były piosenkami wykonywanymi przez uczestników 
zajęć wokalnych SOK w Komprachcicach. Każdy 
z uczestników po swoim występie brał białego tu-
lipana – z bukietu kwiatów wystawionych na scenie 
– i wręczał swojej mamie.
Największą niespodzianką koncertu był debiut zespo-
łu wokalnego „Bo tak”, który swoją nazwę wymyślił 
godzinę przed występem. Zespól został stworzony 

przez przyjaciół  i zaśpiewał  „Remedium” Maryli 
Rodowicz.  Ich występ był pełen energii,  radości 
i  luzu, która udzieliła się widowni ochoczo klasz-
czącej w takt refrenu. Talent wokalistów i muzyków 
ośrodka kultury w Komprachcicach cieszy, napawa 
dumą i pozwala optymistycznie patrzeć na rozwój 
lokalnej sztuki rozrywkowej. Takie wydarzenie było 
też okazją do podziękowania opiekunom i organizato-
rom koncertu: Lindzie Wencel – instruktorce wokalu 
w SOK oraz Lechosławowi Molowi, uczącemu gry 
na instrumentach klawiszowych, dętych i gitarze.

W koncercie wystąpili:
Martyna Antoniewicz – „Chrapu chrap”
Michalina Czarkowska – „Piosenka o moim króliku”
Marta Surmacz – „Koci wesoły świat”, „Tyle spraw 
na głowie mam”
Emilia Waliczek – „The shadow of your smile”, Johnny 
Mandel (pianino)
Sabina Ożóg – „Dyrygent”
Natali Głotki – „Brzydcy”
Karolina Gabriel – „Czas nas uczy pogody”,  „Rę-
kawiczki”

Paweł Soppa – „Piraci z karaibów” (pianino)
Zespół „Bo tak” – „Remedium”
Daniel Furgatz – „Piosenka na 4 kopyta i wiatr”
Agata Aniserowicz – „Rytm i melodia”
Natalia Kiwus – „Pokahontas” (flet)
Oliwia Baron – „Staruszek świat”
Patrycja Sowada – „Wszystko co złe, omija mnie”
Łukasz Kurc – pt „Misty” E.Garner (saksofon)
Karolina Marek – „Pogoda na szczęście”
Jan Posor – „Zielono mi”
Robert Klimek – „O niebo lepiej”, „Niech żyje bal”

Maya Tomanik

Dzień Dziecka 2016 OSiR w  Komprachcicach 
obchodził hucznie: pierwszego dnia czerwca 
na boisku został zorganizowany wielki festyn 
sportowy, w  którym wzięło udział około 300 
dzieci z gminy.

Festyn otworzyła uroczystość przecięcia wstę-
gi siłowni zewnętrznej  i  jej oficjalna  inauguracja. 
Za nożyczki chwycili: Leonard Pietruszka – Wójt 
Gminy Komprachcice i przewodniczący Rady Gminy 
Komprachcice – Łukasz Dydzik, Monika Poremba 
z Klubu Seniora w Komprachcicach, dyrektorzy szkół 
z Wawelna, Chmielowic i Komprachcic, ksiądz pro-
boszcz Winfried Watoła, dyrektor OSiR Komprachcice 
– Arkadiusz Tabisz. Siłownia została zamontowana 
już jesienią ubiegłego roku, ale ze względów pogodo-
wych nie można było jeszcze z niej korzystać. Dlatego 
teraz właśnie, na przededniu lata zdecydowano się 
na oficjalne przekazanie jej do korzystania miesz-
kańcom. To, że taka infrastruktura jest niezbędna 
lokalnej społeczności, potwierdziła dalsza część 
spotkania. Seniorki z Klubu Seniora poprowadziły 
gimnastykę  i ćwiczenia na siłowni. Lekcja poka-
zowa przygotowana została w oparciu o zestaw 
ćwiczeń, jakie seniorzy na co dzień wykonują pod 
okiem trenera. Po niej odbył się pokaz ćwiczeń 
street workout. Przyjechała na tę okoliczność grupa 
kierowana przez Radosawa Kardasa – z opolskiego 
stowarzyszenia Street Workout, którzy wykonują 
pokazy umiejętności, zachęcając do uprawiania tej 
trudnej dziedziny sportu miejskiego.
– Przede wszystkim należy podziękować za wy-
budowanie takiego pięknego miejsca, z którego 
mieszkańcy mogą korzystać. W obecnej chwili mamy 
już rozbudowaną i dostępną infrastrukturę sportową 
i rekreacyjną: boisko do piłki nożnej, boisko trenin-
gowe, plac do tresury psów, park do ćwiczeń street 
workout, górkę saneczkową, siłownię na świeżym 
powietrzu i rozbudowany parking. Kompleks jeszcze 
wymaga nakładów pracy i środków, które staramy się 

pozyskiwać, tak, by stopniowo realizować koncepcję, 
którą przyjęliśmy  lata temu, ale  już dziś prężnie 
działa to, co mamy. Zapewniamy całodzienną opiekę 
instruktorską. W ofercie można znaleźć wiele zajęć 
dla różnych grup wiekowych – dlatego szczególnie 
zachęcamy do korzystania z jej potencjału miesz-
kańców gminy  i okolic – mówi Arkadiusz Tabisz, 
dyrektor OSiR.
Kolejnym punktem programu były gry i zawody: dla 
klas 1–3 odbyły się rozgrywki „Mały Olimpijczyk”. 
Dla dziewcząt odbył się turniej piłki siatkowej, a dla 
chłopców turniej piłki nożnej. Rozegrali oni mini 
turniej piłki ręcznej. Do dyspozycji młodzieży była 
także ściana wspinaczkowa.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejęt-
ności strażackich. Przeprowadzony pokaz gaszenia 
pożaru rozpoczął się symulowanym podpaleniem 
śmieci. Strażacy zaprezentowali dzieciom także inne 
sprawności strażackie, takie jak strącanie pachołków 
strumieniami wody. Dzięki obecności strażaków 
była także szansa na ochłodzenie się w kurtynach 
wodnych, z czego młodzież chętnie skorzystała w ten 
upalny i słoneczny dzień. Uzupełnieniem oferty była 
część gastronomiczna, obsługiwana przez seniorów, 

którzy nakarmili dzieci naleśnikami sponsorowanymi 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Siłownie zewnętrzne stanęły także w Żerkowicach 
oraz w Chmielowicach – zostały sfinansowane 
z funduszy sołeckich.

W organizację zaangażowanych było wiele osób, 
dlatego też serdeczne podziękowania należą się: 
• Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
• wolontariuszom z Publicznego Gimnazjum w Kom-
prachcicach,

• dyrektorom szkół: Monice Josek z PSP w Wawelnie, 
Zbigniewowi Adamkiewiczowi z PSP w Chmielo-
wicach, Anicie Jesse z PSP w Komprachcicach

• dyrektor PG w Komprachcicach Bogumile Sawaryn,
• druhom y Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerko-
wicach,

• Klubowi Seniora w Komprachcicach,
• ks. Proboszczowi oraz wszystkim innym, którzy 
włączyli się w pomoc przy organizacji imprezy.

Kajetan Syguła
Zdj.: Krzysztof Szopa
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SOŁECTWO OSINY

Rodzinny weekend

POLSKA NOWA WIEŚ

Życie przed nami

Coraz częściej mieszkańcy małych miejsco-
wości i dzielnic miast zaczynają zagospoda-
rowywać zaniedbane zakątki swojego terenu. 
Do tego pozyskują dotacje z Unii Europejskiej, 
biorą udział w konkursach lub szukaj wsparcia 
u władz. Jak wiadomo, do wszystkiego potrzeb-
ne są pieniądze, ale Stowarzyszenie Razem dla 
Domecka udowadnia, że niekoniecznie.

Akcja sprzątania parku w Domecku pokazała, że naj-
ważniejsi dla wprowadzania dobrych zmian są ludzie 
i ich zaangażowanie. Ludzie, którzy chcą tworzyć 
lepsze warunki do życia dla siebie, swoich bliskich 
i sąsiadów. Na pomysł przywrócenia dawnej świet-
ności parkowi dworskiemu w Domecku wpadł zarząd 
stowarzyszenia, który akcje poprzedził badaniem 
potrzeb mieszkańców. Przy wsparciu, szkoły i gminy 
udało się rozpowszechnić zaproszenie na akcję.
Dworek w Domecku jest perełką na tym terenie. 
Powstał ok. 1800 roku w stylu klasycystycznym, 
wzniesiony na planie prostokąta, z murowanymi 
ścianami z cegły, dwukondygnacyjny, z dachem 
naczółkowym. Obecnie pozbawiony elementów 
dekoracyjnych, podniszczony po okresie PRL, kie-
dy to na jego terenie znajdował się PGR. Jeszcze 
w latach 60-tych dało się zauważyć zdobienia przy 
oknach i między nimi, a także na elewacji. Park wraz 
z dworem został wpisany do rejestru zabytków sztuki 

w Domecku, a jeszcze niedawno mieszkańcy mocno 
oprotestowali próbę jego sprzedaży, dzięki czemu 
park został w majątku Domecka.
Mieszkańcy chcą zrewitalizować park i zamierzają 
stworzyć miejsce, gdzie będą mogli wspólnie spę-
dzać czas poza domem. Nie mają środków finanso-
wych, ale na początek – jak mówią – nie potrzeba 
pieniędzy, dużo mogą zrobić sami.
– Oczywiście z czasem będziemy szukać inwesto-
rów, dzięki którym moglibyśmy w parku postawić 
ławeczki, ścieżki zdrowia, siłownie zewnętrzne, 
ścieżki rowerowe i miejsca dla dzieci. Pomysłów 
na małą infrastrukturę nie brakuje – zapewnia An-
gelika Giza, prezes stowarzyszenia.
21 maja br. w parku zebrało się blisko 40 mieszkań-
ców, w tym członków stowarzyszenia, aby podjąć 
pierwsze prace porządkowe. Mieszkańcy wykosili 

wejście do parku, które po latach zaniedbań całko-
wicie zarosło chwastami. Wypielili cześć podłoża.
– Udało nam się oczyścić cząstkę naszego parku: 
poszerzyć  i wygrabić  jedną z głównych ścieżek 
prowadzących do stawu oraz wyciąć krzewy, samo-
siewy i zarośla znajdujące się w jej pobliżu – mówi 
Angelika Giza. Na koniec, w ramach podziękowania 
za wniesiony wkład, członkowie stowarzyszenia 
rozlosowali nagrody wśród uczestników akcji.
Wspólna praca stała się doskonałą okazją do in-
tegracji mieszkańców – tych „starych” – żyjących 
tu od dawna, z „nowymi”, którzy w ostatnich latach 
wybrali Domecko na miejsce do życia. Porządki będą 
prowadzone regularnie – raz w miesiącu. Wszystkich 
chętnych do przyłączenia się, do akcji prosimy o kon-
takt ze stowarzyszeniem przez stronę na Facebooku: 
web.facebook.com/razemdladomecka

DOMECKO

Porządki w parku

Jedną z  oznak tego, iż rozpoczęły się wakacje 
jest coroczny festyn w  Osinach, organizowany 
przez mieszkańców tego sołectwa. 

Przezabawne występy kabaretowe, różnego rodzaju 
konkursy oraz  jak zwykle pyszne ciasta czekały 
w weekend 26-27 czerwca br. na wszystkich sprag-
nionych dobrej zabawy. Jedną z największych atrakcji 
były pokazy lokalnych jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, w tym prezentacja akcji ratunkowej mającej 
na celu wyciągnięcie człowieka z przewróconego 
samochodu.

Dnia 10 czerwca br. na terenie Centrum Szko-
lenia Kierowców i  Doskonalenia Techniki Jaz-
dy „Delta” s.c. w  Polskiej Nowej Wsi odbył się 
finał III Edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej 
„Przyhamuj – życie przed Tobą!” oraz uroczyste 
podsumowanie IV edycji Honorowego Certyfi-
katu Opolskiego Kuratora Oświaty „Bezpieczna 
Szkoła”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wójt 
Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka, do-
radca Wojewody Opolskiego – Jerzy Naszkiewicz 
oraz Przewodniczący Opolskiej Wojewódzkiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek Zarządu 
Województwa Opolskiego – Szymon Ogłaza. Cer-
tyfikat „Bezpiecznej Szkoły” trafił do Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu, 
które wykorzystując niestandardowe metody dba 

o bezpieczeństwo swoich uczniów. Blisko 120 re-
prezentantów opolskich szkół ponadgimnazjalnych 
oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach, wzięli 
udział w prelekcjach dotyczących bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Oprócz  tego najodważniej-
si uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił 
w warsztatach bezpiecznej jazdy oraz skorzystać 
z symulatorów dachowania oraz zderzenia. Repre-
zentacje szkół ponadgimnazjalnych wzięły udział 
w konkursie podzielonym na trzy konkurencje: test 
pisemny z zakresu znajomości przepisów ruchu 
drogowego, przeprowadzania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz przejazd po torze przeszkód 
samochodem osobowym. 
  Na pierwszym miejscu w klasyfikacji gene-
ralnej znalazło się Publiczne Liceum Ogólnokształ-
cące Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Opolu, wyprzedzając 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
(II miejsce) oraz Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku 
(III miejsce).
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SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Tyle słońca!

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Dźwięczny SOK
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zaczytany czerwiec

Uczestnicy tegorocznej edycji festiwalu wystą-
pili na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury, 
by przypomnieć najsłynniejsze przeboje wyśpie-
wane przez Annę Jantar oraz te, których kompo-
zytorem był jej mąż. Organizatorzy nawiązali też 
do historii, w której losy Jarosława Kukulskiego 
połączyły się ze ścieżką artystyczną zespołu 
z Komprachcic.

Wykonawców oceniali: Paweł Ekert, Adrian Białek oraz 
Łukasz Szuba. Muzycy uznali, że poziom prezentacji 
był bardzo wysoki i niełatwo było wybrać tych, którzy 
zasłużyli na wyróżnienia.
– Pamiętajcie o  jednym, wygrywacie za każdym 
razem, gdy stajecie na scenie i śpiewacie, gdy dajecie 
z siebie wszystko – podsumował festiwal Łukasz 
Szuba.
Ciekawostką dla uczestników i publiczności była 
informacja, że 30 maja 1980 roku harcerski zespół 
„Muchomorki” z Komprachcic, biorący udział w fe-
stiwalu, w którym zajął III miejsce, otrzymał autograf 
od Jarosława Kukulskiego za wykonanie piosenki 
„Biszkopt Blues”. Zarówno autograf, jak i tekst oraz 
nuty do piosenki zaprezentowano również podczas 
tegorocznego festiwalu.

Po raz pierwszy w festiwalu uczestniczył zespół 
rodzinny „Ponad” z Wawelna (jeszcze przed rokiem 
mieszkańcy Wrocławia), w którym razem z najmłod-
szymi wykonawczyniami tej edycji konkursu: Nadią (6 
lat) i Polą (7 lat) zaśpiewali grając na gitarach: dziadek 
Jurek i tata Tomek. Dziewczęta zainspirowane przez 

koleżankę Kingę Dolipską zachęciły do wspólnego 
zaśpiewania na komprachcickiej scenie i chociaż 
Nadię zjadła trema, to jej starsza siostra przejmując 
na siebie obowiązki jedynej wokalistki wyśpiewała 
drugą nagrodę (pierwszej nie przyznano). Odnotujmy, 
że dziadek dziewczynek – Jerzy Szmaj – wydał nie-
dawno swoją autorską płytę „Niepoprawny optymista”. 
Muzyk zdradza nam swoją opinię o wnuczkach:
– Mają świetne wyczucie  rytmu, bardzo dobrze 
wchodzą we frazy, poza tym widać, że śpiewanie 
sprawia im przyjemność.
Tegoroczna impreza odbyła się pod patronatem Posła 
na Sejm RP – Ryszarda Galli, Marszałka Województwa 
Opolskiego – Andrzeja Buły, Starosty Opolskiego 
– Henryka Lakwy, Wójta Gminy Komprachcice – 
Leonarda Pietruszki

Dagmara Duchnowska

Dnia 26 czerwca br. w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Komprachcicach odbył się koncert 
z cyklu „Na dobry początek lata”, którego głów-
ną gwiazdą był utalentowany wokalista Dariusz 
Bernatek – finalista programu telewizyjnego 
„Szansa na sukces”. 

Laureat m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
im. Krzysztofa Klenczona w Szczytnie zaprezento-
wał własne interpretacje najsłynniejszych polskich 
piosenek  lat 60  i 70. Po wspaniałym koncercie 
odbyło się uroczyste zakończenie zajęć wokalnych 
i teatralnych, które przez ostatnich kilka miesięcy 
odbywały się w Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Komprachcicach. Młodzi artyści z pewnością 
powrócą na scenę SOK już  jesienią, by rozwijać 
swoje umiejętności.

W  Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się 17 
czerwca br. czternasta edycja Gminnego Kon-
kursu Pięknego Czytania dla klas I-III. Konkurs 
odbył się tym razem pod hasłem „Eliza Piotrow-
ska i jej utwory”.

W tym roku dzieci po raz pierwszy nie wiedziały 
wcześniej, które książki będą czytały. W regulami-
nie zostały podane tylko tytuły serii książek, które 
tłumaczyła lub napisała autorka. Pierwszaki czytały 
fragmenty „Tupcia Chrupcia”, a uczestnicy z klasy 
drugiej i trzeciej przygody „Cioci Jadzi”. Panowało 
więc zrozumiałe,  lekkie zdenerwowanie,  jednak 
uczestnicy poradzili sobie znakomicie. Komisja 
powołana przez organizatorów nie miała  łatwej 
pracy, ponieważ poziom był bardzo wyrównany. 
Po burzliwych obradach, zostały przyznane nastę-
pujące wyróżnienia:
I miejsce MARGOS MICHAŁ – Publiczna Stowarzy-
szeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach
II miejsce JESSE LILIANNA – Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kom-
prachcicach
II miejsce GALLA JULIA – Publiczna Stowarzysze-
niowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach
III miejsce SKRZIPCZYK KAROLINA – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Domecku
III miejsce KORNEK MAŁGORZATA – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Chmielowicach
III miejsce PRODLIK SARA – Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi

Kolejną niespodzianką a zarazem nowością było to, 
że nagrody wręczał gość specjalny. Dzieci typowały, 
że będzie to św. Mikołaj, jednak jak się po długim 
oczekiwaniu okazało, była to sama Eliza Piotrowska, 
która przyjechała do Komprachcic z równie daleka, 
co ulubiony przez dzieci święty, bo aż z Brazylii. 
Autorka opowiadała dzieciom o swoich książkach 
i odpowiadała na pytania. Uczestnicy konkursu 
dowiedzieli się, że główna bohaterka serii książek 
o „Cioci Jadzi”, czyli Jadzia – to właśnie Eliza Pio-
trowska, a jej przygody są prawdziwymi przygodami 
z życia autorki. Na zakończenie autorka rozdawała 
wszystkim autografy i pozowała razem z dziećmi 
do zdjęć.
22 czerwca został rozstrzygnięty konkurs, dla ucz-
niów klas IV-VI szkół podstawowych gminy Kom-
prachcice organizowany przez bibliotekę pod hasłem 
„Poleć książkę na wakacje”. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Anna Wiercimok

WYNIKI KONKURSU
Kategoria I (dzieci – soliści)

I miejsce: Dawid Bac
I miejsce: Emilia Waliczek
II miejsce: Ewelina Woźniak

III miejsce Agnieszka Poremba

Kategoria II (młodzież i dorośli – soliści)
I miejsce: Żaneta Dudka
II miejsce: Robert Klimek

III miejsce: Karolina Kutynia

Kategoria III (zespoły)
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Zespół Ponad

III miejsce: Duet Asia Ligas i Ula Kownacka

Osoby, które były członkami zespołu „Muchormorki” i brały udział w festiwalu, w którym harcer-
ski zespół z Komprachcic spotkał się z Jarosławem Kukulskim prosimy o kontakt na nr telefonu 

504 024 321 (po godzinie 16.00). Chcielibyśmy napisać o Was reportaż.
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Mieszana drużyna siatkarek Sukcesu Kom-
prachcice oraz siatkarzy PSP nr 11 Kędzierzyn-
-Koźle zajęła dziesiąte miejsce w VI Ogólnopol-
skim Finale Orlik Volleymanii, który odbył się 
w Kaliszu.

Orlik Volleymania to rozgrywany cyklicznie ogólnopol-
ski turniej mini piłki siatkowej zespołów mieszanych. 
W tym roku był on przeznaczony dla zawodniczek 
i zawodników z rocznika 2003 i młodszych. Organiza-
torami tej imprezy są: Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Polski Związek Piłki Siatkowej.
Zespół LUKS Sukces Komprachcice prawo startu 
w finale ogólnopolskim wywalczył na turnieju ma-
kroregionalnym aż w Olsztynie, gdzie zajął czwarte 
miejsce, a najlepszą zawodniczką tej imprezy została 

Michelle Maculak.
W kaliskim turnieju wystąpiły 24 drużyny, które 
wcześniej wygrały turnieje eliminacyjne w swoich wo-
jewództwach a następnie uplasowały się w pierwszej 
szóstce finałów makroregionalnych. Sukces pokonał 
w grupie eliminacyjnej teamy z Jastrzębia i Szczecina, 
oraz uległ zespołom z Rzeszowa, Kędzierzyna-Koźla 
i Koczały co dało mu ostatecznie trzecie miejsce 
i prawo gry o miejsca 9 – 16. Drugiego dnia imprezy 
drużyna „Sukcesu” prezentowała się dużo lepiej, 

wygrała pewnie z zespołami z Poznania i Gdańska 
oraz przegrała po tie-breaku ze Szczecinem mecz 
o dziewiąte miejsce.
W Kaliszu zespół „Sukcesu” reprezentowali: Michelle 
Maculak, Julia Niedworok, Katarzyna Kucharska, 
Piotr Jakubczyk oraz Jakub Peljan. We wcześniej-
szych etapach wystąpili  również Ewa Sosińska 
i Arkadiusz Pągowski.
 

Piotr Szczubiał

Blisko 130 uczestnikom udało się ukończyć 
drugą edycję Rodzinnych Podbiegów organi-
zowanych przez Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Komprachcicach. Tak duże zainteresowanie 
tym wydarzeniem świadczy przede wszystkim 
o  rosnącej popularności prowadzenia aktywne-
go trybu życia, także w naszej gminie.

Dnia 26 czerwca br. biegacze nie mieli prawa na-
rzekać na pogodę – doskonała temperatura oraz 
wilgotność powietrza sprzyjała osiąganiu bardzo 
dobrych czasów. Podobnie jak w roku poprzednim, 
dla miłośników biegania przygotowane zostały dwie 
trasy. Główna miała długość 9,4 km i przeznaczona 
była dla doświadczonych biegaczy. Zwyciężył w niej 
Krzysztof Janik. Wśród kobiet na tym dystansie 
najlepsza była Lilianna Milińska.  „Małe rodzinne 

podbiegi” pozwalały mniej wprawionym sportow-
com zmierzyć się z dystansem 5,4 km. W kategorii 
Open najszybciej pobiegł Krystian Stach, a  spośród 
kobiet – Dorota Szot. W organizację biegu oprócz 
osób na co dzień związanych z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Komprachcicach, zaangażowali się m.in. 
pracownicy Urzędu Gminy oraz wolontariusze z kom-
prachcickiego gimnazjum.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzymał na mecie 
pamiątkowy medal oraz dyplom. Oprócz tego wszy-
scy, którzy tego dnia ukończył bieg – niezależnie 
od dystansu – brali udział w losowaniu upominków, 
w tym nagrody głównej – roweru górskiego. Dodat-
kowo uhonorowane zostali osoby, które osiągnęły 
najlepsze wyniki oraz najmłodszy i najstarszy uczest-
nik „II Rodzinnych Podbiegów”. 

W tegorocznej edycji „Rodzinnych Podbiegów” silną 
reprezentację miały Ochodze. Oprócz Tomasza 
Schichty, nauczyciela wychowania fizycznego z Pub-
licznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej 
w Ochodzach, w biegu wzięła udział także Patrycja 
Stach (z lewej) oraz Joanna Wiercimok (z prawej). 
Dla obu dziewcząt był to bardzo udany bieg. Joannie 
udało się przebiec dystans 5,4 km w 39 minut i 29 
sekund co zagwarantowało jej trzecie miejsce w jej 
kategorii wiekowej. Natomiast Patrycji udało się 
pokonać ten dystans w 30 minut i 31 sekund co 
dało jej ostatecznie pierwsze miejsce. Gratulujemy!
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POLSKA NOWA WIEŚ

Mali dużym

PIŁKA SIATKOWA

10 miejsce Sukcesu

BIEGI RODZINNE

Komprachcickie podbiegi

Publiczne Przedszkole w Polskiej Nowej Wsi 
oraz tamtejszy żłobek zorganizowali 3 czerwca 
br. imprezę z okazji Dnia Dziecka. Oprócz per-
sonelu obu placówek, w organizację wydarzenia 
zaangażowała się w dużym stopniu także Rada 
Rodziców.

Atrakcje przygotowane dla uczestników były na tyle 
zróżnicowane, że zarówno najmłodsi, jak i ich rodzice, 
bawili się rewelacyjnie. Możliwość konnej przejażdżki, 
pokazy robotyki oraz wymiany koła w traktorze, a przede 
wszystkim występy artystyczne przedszkolaków, spra-
wiły, iż festyn w Polskiej Nowej Wsi był doskonałą okazję 
do miłego spędzenia tego piątkowego popołudnia.
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