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POL SK A NOWA WIEŚ

RAZEM WESELEJ 
Kolorowy świat przedszkolaków 
z obszaru Gminy Komprachci-
ce znów zagościł w placówce 
w Polskiej Nowej Wsi, gdzie – 
jak każdego roku – odbyła się 
spartakiada dzieci. Prócz kon-
kurencji sportowych przedszko-
laki brały udział w działaniach 
edukacyjnych Straży Miejskiej 
w Opolu.
Spartakiada Przedszkolaków 
odbyła się 29 maja br. w Przed-
szkolu Publicznym w Polskiej 
Nowej Wsi. Reprezentacje gmin-

nych placówek uczestniczyły 
w konkurencjach sportowych, 
tzw. stacjach oraz zajęciach 
animacyjnych. Wszystkie przed-
szkola zostały wyróżnione pu-
charami, a zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale.

Na zdjęciu: reprezentacja Pub-
licznego Przedszkola w Ocho-
dzach

Więcej na stronie 4

MIESIĘCZNIK GMINY KOMPRACHCICE
Domecko • Dziekaństwo • Komprachcice • Ochodze • Osiny • Polska Nowa Wieś • Wawelno

WieściIS
SN

 1
64

2-
61

26

Nr 05/2019MAJ



Hubert Skrzipczyk, mieszkaniec Wawelna, 
pasjonat, historyk, lider społeczny, wzór. 
I strażak – działający nieprzerwanie od 1961 
roku w Zarządzie jednostki OSP Wawelno – 
został odznaczony medalem „Za zasługi dla 
Województwa Opolskiego”.

Kiedy zdecydował się Pan zostać 
strażakiem?
Na początku 1961 roku wstąpiłem 
do jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Zostałem wybrany do za-
rządu i od tego czasu do teraz 
w zarządzie jestem Byłem czynnym 
strażakiem, wyjeżdżałem do akcji, 
brałem udział w zawodach spor-
towych. Myślę, że właśnie za te 
zasługi zostałem odznaczony.

Jakie były początki Pana działalności 
w jednostce w Wawelnie?
W czasie wojny wiele rzeczy się 

zagubiło, zaginęły dokumenty, kro-
niki. Nic nie było wiadomo o straży 
pożarnej w Wawelnie, trzeba było 
odtworzyć te kroniki na podstawie 
rozmów ludzi, którzy straż w 1928 
roku założyli. Na podstawie roz-
mów z nimi przypomniałm historię 
jednostki i do tej pory prowadzę 
kroniki. Są to już dwie grube książ-
ki, a niedługo będzie trzecia.

Czyli wykorzystuje Pan w tej pracy 
swoja pasję historyka?
To moja pasja, to mnie pociąga, do-
póki jestem mobilny, będę to robić.

Odznaczenie nadane przez marszałka 
województwa opolskiego to z pewnością 
nie jedyne, jakie otrzymał Pan za swoją 
działalność?
Otrzymałem też odznaczenia 
resortowe od odznaki brązowej 

do złotej, odznaczenia gminne, 
tytuł „Komprachcickie Orły” – wraz 
z żoną.

A czy jako strażak senior może Pan 
wskazać sposób, który będzie zachęcał 
kolejne pokolenia do wstępowania 
do jednostek ochotniczych straży 
pożarnych?
Przede wszystkim trzeba zachę-
cić przez przykład, przez pokazy 
sprzętu, niech dzieci zobaczą, jak 
odbywają się zawody, jak działa 
sprzęt strażacki. U nas pokazy 
i ćwiczenia – zwłaszcza te pokazy-
wane przez Prezesa, czy starszych 
strażaków – są organizowane 
bardzo często. Możemy się też 
pochwalić, że nasza straż jest pręż-
na, przez wiele lat byliśmy pierwsi 
podczas zawodów sportowych. 
Jak nas widzieli na zawodach, 

to mówili: o Wawelno! To już nie 
mamy żadnych szans!

Dagmara Duchnowska

Krótka historia święta, gry, zaba-
wy i występy – może rzec, że dla 
każdego coś miłego znalazło się 
tego dnia w Sa-
morządowym 
Ośrodku Kultu-
ry. Wśród gości 
n ie zabrak ło 
tych, z którymi 
K lub Seniora 
współpracuje 
od dawna. Jed-
ną z przedstawicielek tej grupy 
była Teresa Rozmarynowska, 
Przewodnicząca Rady Seniorów 
Miasta Opola, która powstała 
przy prezydencie Miasta Opo -
la jako organizacja doradcza. 
„Wieściom” zdradziła, czy istnieje 
przepis na bycie idealną matką, 
czy babcią:
– Myślę, że nie – jestem mamą 

dwóch córek i babcią czworga 
wnucząt. Każda z nas matek 
jest inna, każde dziecko jest 

inne, jesteśmy 
indywidualnoś-
ciami. Należy 
pozwolić każ-
demu rozwijać 
się według jego 
m o ż l i w o ś c i , 
należy poma -
gać, popierać, 

wspierać. Jeżeli dziecko na któ-
rymś etapie swojego życia chcia-
łoby coś zmienić, to zgódźmy 
się na to, nawet jeśli nie jest 
to decyzja, z którą się zgadzamy. 
Już jako babcie inaczej patrzymy 
na potrzeby maleństw, ale to nie 
znaczy, że babcie rozpieszczają 
wnuki – jesteśmy po prostu mą-
drzejsze, wiele rzeczy doświad-

czyłyśmy. Nie ma idealnych ludzi. 
Dziecko powinno się cieszyć, 
że jest z nami, a my powinniśmy 
tworzyć warunki do tego, żeby 
wiedziało, że ma swoje miejsce, 
gdzie jest zawsze mile widziane.

Podczas święta mam, seniorzy 
tradycyjnie już przygotowali kon-
kursy, wśród nich pokaz mody ka-
pleuszowej, który zakończył się 
wręczeniem nagród i wyróżnień. 

Na scenie zaśpiewali seniorzy 
z Opola, a nad wszystkim czuwał 
Waldemar Chmiel – kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Komprachcicach.

AK

Z okazji Dnia Matki i Ojca członko-
wie Koła Mniejszości Niemieckiej 
w Komprachcicach wyjechali na 
spotkanie integracyjne do go -
spodarstwa agroturystycznego 
w Przysieczy. Towarzyszyli im 

seniorzy Komprachcic, niektórzy 
będący również członkami DFK. 
Przewodniczącą Koła jest Dorota 
Zdybel, która docenia potrzebę 
wspólnego spędzania czasu przez 
członków Koła i seniorów.

WAWELNO

CZŁOWIEK WYBITNY ROZMOWA Z HUBERTEM SKR ZIPC Z YKIEM

KLUB SENIOR A

MAMA? BABCIA?

DFK

DFK KOMPRACHCICE W PRZYSIECZY

Seniorzy nie stopują! Z wydarzenia na wy-
darzenia, z wyjazdu na wyjazd, z warszta-
tu na warsztat komprachciccy seniorzy 
są coraz bardziej zintegrowaną i coraz 
ciekawszą grupą. W maju, jak każdego roku 
od czasu powstania Klubu, obchodzili Dzień 
Matki. Frekwencja była znakomita.
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Wójt Gminy Komprachcice – Le-
onard Pietruszka – podziękował 
za obecność artystów, którzy 
do Samorządowego Ośrodka 
Kultury dotar-
l i  z  r óż nyc h 
stron Polski:

– Mam nadzie-
ję, że poczuli-
ście się w tych 
nasz ych ma -
ł ych ,  a le  ro -
dzinnych Kom-
prachcicach, dobrze. W moim 
przekonaniu, liczy się przede 
wszystkim udział w festiwalu, 
występ to pewien symbol – tu -
taj każdy, kto wyszedł na scenę 
– wygrał.

Czternastoletni Dawid Bac (na 
zdjęciu niżej z Elżbietą Pisulą–
Bieniecką i Kasią Juruć), który 
zajął, drugie miejsce w swojej 

kategorii ,  re -
p r e z e n t o w a ł 
ozimskie Sto -
w a r z y s z e n i e 
na Rzecz Pro -
mocj i  Ta len -
tów „ Akces”. 
Wokalista wy-
brał do prezen-
tacji piosenkę 

„Wielka dama”.

– Śpiewam w stowarzyszeniu 
od trzech lat. Z panią Elżbietą 
Pisulą-Bieniecką spotkaliśmy 
się na jednym konkursie, gdzie 

reprezentowałem swoją szkołę. 
Spodobał jej się mój występ, 
porozmawiała ze mną i z ro -
dzicami, i zdecydowaliśmy się 
współpracować. Dzięki temu 
łatwiej mogę rozwijać swój ta-
lent. Do tego festiwalu przygo-
towywałem się miesiąc. Moja 
kategoria jest mocno obsadzo-
na, ale w ogóle cały festiwal 
ma bardzo wysoki poziom. Jest 
też świetnie zorganizowany – 
podkreśla młody artysta.

Jury pracowało w dwóch tu -
rach, by oczekiwanie na wy -
niki skrócić do niezbędnego 
minimum.

– Najważniejszą osobą, która 

stworzyła ten festiwal jest pani 
dyrektor Renata Gliniorz, któ -
rej należą się ogromne brawa, 
my ze swojej strony dziękuje -
my wszystkim pracownikom. 
Podkreślam, że nie było łatwo 
pracować komisji ,  ponieważ 
poziom wykonawców był bar-
dzo wysoki, zachęcam jednak 
do szukania nowych rozwiązań, 
aranżacji i sposobu własnej 
prezentacji tych popularnych 
piosenek – mówiła przed wrę -
czeniem nagród Daria Pakosz.

Już za rok – festiwal jubile -
uszowy! Nie przegapcie tego 
wydarzenia!

Dagmara Duchnowska

Jury, nauczycielom oraz uczniom 
zaprezentowano sześć spektakli 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy: I-IV oraz 
V-VII I .  Szko -
ła z Wawelna 
w obu katego-
riach zdobyła 
miejsca drugie. 
Konkurs przygo-
towały: Joanna 
Danielczok – na-
uczycielka historii geografii, pracu-
jąca też w bibliotece szkolnej oraz 
Aneta Mitura – nauczycielka języka 
polskiego, która podobny projekt 
edukacyjny zainicjowała w szkole 
w Komprachcicach; teraz swój po-
mysł kontynuuje w Wawelnie – już 
wymiarze międzyszkolnym. Towa-
rzyszyłą im w projekcie pedagog 
Maria Ochota.  Uczniowie inter-
pretowali i twórczo przetwarzali 
utwory, które są wskazane jako 
lektury dla szkół podstawowych.

– Zostały wybrane poważne utwo-
ry, co nas bardzo cieszy – podkre-
śla Aneta Mitura.

Każda z grup 
przygotowała 
plakat promują-
cy swój spektakl 
– za to działanie 
artystyczne ucz-
niowie również 
zostali doce -
nieni.

– Młodzież bardzo chętnie w tym 
udział, to jest projekt szkolny – 
uczniowie ze wszystkich klas biorą 
udział w organizacji tego przeglą-
du, poznają literaturę na różnych 
poziomach – wyjaśnia Joanna 
Danielczok.

Nagrodami były gry edukacyjne 
związane z popularną literaturą 
oraz audiobooki.

Dagmara Duchnowska

SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

FESTIWALOWE KOMPRACHCICE

PUBLIC ZNA SZKO Ł A PODSTAWOWA W WAWELNIE

LITERACKIE PRZEBIERANKI

Kilkudziesięciu wykonawców wzięło udział 
w IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Anny 
Jantar i Jarosława Kukulskiego „Wciąż 
blisko nas…”. Każdego roku ta impreza 
jest celem wielu artystów, którzy szu-
kają nowych rozwiązań aranżacyjnych 
i wyszukują spośród licznych kompozycji 
te najmniej znane.

Cztery szkoły stanęły w szranki o mia-
no najciekawszej grupy dramatycznej. 
W wawelskiej szkole odbył się 21 maja 
br. I Międzyszkolny Konkurs „Literackie 
Przebieranki”. Uczniów oceniała komisja 
w składzie: Barbara Langner, Natalia 
Przywara, Aniela Skibińska-Bryś.
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Dokończenie ze strony 1

Do współorganizacji Spartakia-
dy Przedszkolaków została za-
proszona Straż Miejska z Opola, 
której przedstawiciele przepro-
wadzili zajęcia dotyczące prawid-
łowego poruszania się na drodze, 
zwłaszcza gdy jest się pieszym 
albo rowerzystą. Dzieci bawiły się 
świetnie, a na pamiątkę otrzymały 
odblaskowe zawieszki. Również 
jednostka OSP z Polskiej Nowej 
Wsi wsparła organizację zawodów. 
Impreza była też elementem pro-
jektu „Wspólna akcja segregacja – 
działania informacyjno-edukacyjne 
dotyczące gospodarki odpadami 
w gminach Opole, Komprachci-
ce i Turawa”, dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Każda 
z placówek otrzymała specjalne 
ławo-stoły edukujące ekologicznie, 

a podczas spartakiady wręczo-
no przedstawicielom przedszkoli 
dyplomy, potwierdzające uczest-
nictwo w konkursie organizowa-
nym przez Urząd Gminy w Kom-
prachcicach pn.: „Wspólna Akcja 
– Segregacja”. Przedmiotem tego 
konkursu było wykonanie pracy 
w dowolnej technice plastycznej 
(wyklejanka, wydzieranka, rysunek, 
malarstwo), zależnej od kreatyw-
ności dzieci i opiekunów poświę-
conej tematyce segregacji odpa-
dów. W ramach konkursu wpłynęły 
prace z przedszkoli: Komprachcice 
(dwa oddziały), Polska Nowa Wieś, 
Ochodze, Domecko, Wawelno – ra-
zem 12 prac. Ze względu na jakość 
prac i pomysłowość młodych arty-
stów wszystkie przedszkola zajęły 
miejsce pierwsze!
Dwa konkursy plastyczne zostały 
zorganizowane w ramach unijnego 
projektu, prócz tego adresowane-

go do przedszkolaków, również 
tworzenie orzez uczniów pracy 
przestrzennej z wykorzystaniem 
odpadów lub prezentacji w pro-
gramie Power Point. Powołana 
Zarządzeniem Wójta Gminy Kom-
prachcice komisja konkursowa 
w składzie: Anna Białoskórska – 
Przewodnicząca Komisji; Krzysztof 
Szopa – Z-ca Przewodniczącej; 
Joanna Słodkowska-Mędrecka – 
Członek Komisji oraz Regina Jurek 
– Członek Komisji dokonała oceny 
przekazanych prac konkursowych 
zgłoszonych przez przedszkola 
i szkoły. Uczniowie ze szkół pod-
stawowych, biorąc udział w konkur-
sie „Drugie życie odpadów” zgłosili 
w sumie 15 prac w kategorii klas 
I-III i 15 prac w kategorii klas IV-
-VIII. Wyniki publikujemy na stronie 
obok.
Przypomnijmy, że samorząd kom-
prachcicki, uczestnicząc w tym 

partnerskim przedsięwzięciu, zor-
ganizował wiele akcji, podczas 
których i uczniowie, i przedszkolaki 
uczyły się proekologicznych zacho-
wań. W szkołach odbyły się prelek-
cje, a w przedszkolach – spektakle 
teatralne pod nazwą „Segregacja 
odpadów to żaden kosmos”. Wiel-
ki finał nastąpił podczas pikniku 
ekologicznego zorganizowanego 
20 maja, adresowanego do ucz-
niów szkół podstawowych gmi-
ny. Imprezę, która miała miejsce 
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach zainicjował 
spektakl ekologiczny „Uczą króla 
dzieci segregacji śmieci” Teatru 
Maska z Krakowa. Po przedstawie-
niu dzieci i młodzież uczestniczyła 
w warsztatach oraz konkursach, 
w tym w niezwykle popularnym 
ekologicznym kole fortuny.

Dagmara Duchnowska

POL SK A NOWA WIEŚ,  KOMPR ACHCICE

RAZEM WESELEJ  

spartakiada przedszkolaka piknik ekologiczny
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Kategoria: klasy I-III

Szkoła Imię i nazwisko Klasa
lub wiek

Zajęte 
miejsce

PSP Domecko Sebastian Fillip I klasa I miejsce 

PSSP w Ochodzach Kamila Dobis I klasa II miejsce

PSP w Polskiej 
Nowej Wsi

Oliwia Buchman I klasa III miejsce 

PSP w Polskiej 
Nowej Wsi

Nadia Nalikowska II klasa III miejsce 

PSP w Domecku 

Bartosz. Bara, Dawid Gonsior, Jakub 
Hahnewald – Flak, Marcel Kaduk, 
Franciszek Litwiniec, Bartosz 
Machaj (6 osób)

III klasa wyróżnienie

PSP w Domecku Maciej Popiel 7 lat wyróżnienie

PSP w Domecku Jakub Hahnewald - Flak 9 lat wyróżnienie

PSP w Domecku Amelia Różyczka 9lat wyróżnienie

PSP w Domecku Mateusz Skrzipczyk 8 lat wyróżnienie

PSP w Polskiej No-
wej Wsi

Nataniel Przywara I klasa wyróżnienie

PSP w Polskiej 
Nowej Wsi

Dawid Kowalski II klasa wyróżnienie

PSP 
w Komprachcicach

Kamila Komor II klasa wyróżnienie

PSSP 
w Ochodzach

Jan Bloch, Dawid Kosztyła, 
Ruben Żarski (3 os.)

III klasa wyróżnienie

PSP w Wawelnie Łucja Froń, Artur Piechowiak lat 7 wyróżnienie

Kategoria: kl. IV-VIII

Szkoła Imię i nazwisko Klasa
lub wiek

Zajęte 
miejsce

PSP w Polskiej 
Nowej Wsi

Natalia Kowalska V klasa I miejsce

PSP 
w Komprachcicach

Szymon Piechowiak IV klasa II miejsce

PSP w Komprachci-
cach Martyna Sobków, Fabian Duda     klasa

III miejsce 
(za walory 
edukacyjne)

PSP 
w Komprachcicach

Bronek Boczar IV klasa wyróżnienie

PSP w Wawelnie Aleksandra Tomaszewska VII klasa wyróżnienie

PSP w Wawelnie Kacper Pieroński - Ignaciuk V klasa wyróżnienie

PSP w Wawelnie Sebastian Ciukaj VI klasa wyróżnienie

PSP w Wawelnie Oskar Pyka VI klasa wyróżnienie

PSP w Wawelnie Paulina Śliwka V klasa wyróżnienie

PSP w Wawelnie Dominik Ciukaj IV klasa wyróżnienie

PSP w Wawelnie Weronika Fronia V klasa wyróżnienie

PSP w Domecko Karolina Skrzipczyk 12 lat wyróżnienie

PSP w Domecku Kinga Różyczka, Julia Drąg 13-14 lat wyróżnienie

PSSP w Ochodzach
Amelia Góra, Milena Mączka, Milena 
Mitura, Weronika Holek, Magdalena 
Wiercimok (5 osób)

IV klasa wyróżnienie

PSSP w Ochodzach Julia Gala V klasa
Wyróżnienie 
(prezenta -
cja)

PSP w Wawelnie Wiktoria Dziaduch V klasa wyróżnienie

 
 

 
Dom Spotkań to miejsce dla miesz-
kańców Dziekaństwa wyjątkowe. 
W sołectwie nie ma szkoły, przed-
szkola, biblioteki – rolę kulturo-
twórczą biorą 
więc na siebie 
lokalni liderzy, 
a wspomniany 
obiekt dawał im 
i daje możliwość 
organizowania 
integracyjnych 
spotkań. Od niedawna Dom jest 
zarządzany przez instytucję kultury, 
a z tą działalnością zaplanowa-
nych jest wiele atrakcyjnych imprez. 
Pierwszy koncert, który odbył się 
26 maja br. z okazji Dnia Matki, 
przyciągnął wielu mieszkańców tej 
niewielkiej wsi. Mało zostało pu-
stych miejsc, a to też tylko dlatego, 
że niektóre mamy na inauguracyjne 
wydarzenie przyszły z bardzo mały-
mi dziećmi, które chętnie korzystały 
z przyjaznej przestrzeni obiektu.
Malwina Barczyk, z niespełna 

roczną Zuzanną (na zdjęciu niżej), 
w Dziekaństwie mieszka od lutego 
tego roku:
– Jest tutaj bardzo spokojnie, ko-

lorowo. Takie 
imprezy,  jak 
ta do dobry po-
mysł na integra-
cję mieszkań -
ców. Dla takich 
osób, jak my – 
nowych – jest 

to tym bardziej ważne, że będziemy 
mogli poznać się wzajemnie, i nasze 
dzieci będą mogły razem się bawić.
W koncercie dla mam wystąpiło 
kilkanaścioro młodych wokalistów, 
nagrodzonych przez publiczność 
gromki oklaskami.

DD

DZIEK AŃST WO

INAUGURACJA W DNIU MATKI

Dom Spotkań w Dziekaństwie jest kolejnym 
obiektem, w którym swoją działalność 
prowadzi Samorządowy Ośrodek Kultury. 
Pierwszym koncertem, który odbył się 
w tym miejscu był występ solistów koła 
wokalnego SOK. Sala była pełna.
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Bogaty wybór tekstów zaprezen-
towali uczestnicy z trzech szkół 
Gminy Komprachcice: Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wawelnie, 
Publicznej Stowarzyszeniowej 
Szkoły Podstawowej w Ochodzach 
oraz Publicznej szkoły Podstawo-
wej im. Ks. Jana 
Twardowskiego 
w Komprachci-
cach. Razem: 12 
uczestników: 7 
w kategorii I – 
młodszej (klas 
IV-VI) oraz 5 
w kategorii II – 
starszej (klas VII – VIII i III G). Go-
spodarzy reprezentowali laureaci 
etapu szkolnego: w kategorii I (Klas 
IV-VI): laureat I m.: Joshua Górny 
(IV b); laureat III m.: Antoni Wójcik 
kl. V a, oraz w kategorii II (klas 
VI-VIII i III/G): laureat I miejsca: 
Bartosz Bareja III d/G; Laureaci 
II m: Emilia Naryniecka (VIII a) 
i Paweł Wenzel (III d/G);
Przed rozpoczęciem prezentacji 
uczestnicy zostali powiadomieni 
o modyfikacji regulaminu kon-
kursu: zainteresowanie dzieci 
i młodzieży poezją i recytacją 
oraz pięknem słowa jest swoistą 
profilaktyką, chroniącą młodzież 
przed popadnięciem w złe zain-
teresowania czy nawet nałogi. 
Budowanie dobra jest już zapobie-
ganiem złu – podziękowano więc 
wszystkim, którzy angażują się 
w tworzenie tego dobra, jakim jest 
organizacja i udział w konkursie 
recytatorskim „IMPRESJE…” Tym 
razem konkurs został doposażony 
środkami z Gminnej Komisji Roz-
wiazywania Problemów Alkoholo-

wych w Komprachcicach. Dzięki 
temu zakupiono gry zespołowe 
dla dzieci i młodzieży.
Dyrektor Bogumiła Sawaryn – roz-
poczynając oficjalnie XI edycję 
konkursu powiedziała, parafra-
zując:

–  Życ ie  jes t 
ja k  p u d e ł ko 
c z e k o l a d e k , 
są w nim słod-
kie czekoladki, 
niektóre mniej, 
inne gorzkie – 
ale wszystkie 
należy zjeść… 

Bo to czekolada. I w życiu również 
bywają chwile piękne i radosne, 
ale też trudniejsze, czasem bar-
dzo trudne – i wszystkie trzeba 
przyjąć, przeżyć, bo każda z nich 
jest nieodłącznym elementem na-
szego życia i jest „po coś”, czemuś 
służy. Dlatego życie jest pomimo 
wszystko takie barwne… ma wiele 
odcieni.
Tym razem świecę zapaliły z dy-
rektor szkoły najmłodsi uczniowie 
z klas I-III, którzy mieli swój występ 
gościnny w dalszej części konkur-
su. Uczestników oceniała komi-
sja w składzie: Barbara Langner 
– bibliotekarka Biblioteki Gminnej 
w Komprachcicach, Celina Glo-
nek – nauczyciel, psycholog oraz 
Paulina Pruchnicka – uczennica 
klasy III d gimnazjum – wielokrotny 
uczestnik konkursów Impresje.
Nowością w tym roku był gościnny 
występ klas I-III – trzech przed-
stawicieli laureatów etapu szkol-
nego konkursu. Po raz pierwszy 
eliminacje szkolne objęły również 
uczniów klas I-III. Laureatami w tej 

kategorii w PSP w Komprachcicach 
byli: I m. Nikola Polowy kl. I; II m.: 
Stanisław Wójcik kl. II a, Michał 
Raczek kl,. III, Tobias Pawletta kl. 
II b; III m: Kamila Komor kl. II b, 
Marta Kuc kl II b, Krzysztof Kampa 
II a. Wyróżnienia otrzymali: Alina 
Czajka kl. I, Milena Wochalska kl. II 
b. Podczas konkursu międzyszkol-
nego wystąpiła reprezentacja tej 
grupy: Nikola Polowy, Stanisław 
Wójcik i Kamila Komor.
Wszyscy recytatorzy: „konkursowi” 
i ci „pozakonkursowi” zostali na-
grodzeni gromkimi brawami przez 
widownię, wśród której – oprócz 
recytatorów i opiekunów – domi-
nowali uczniowie z klasy III d. Pod-
czas przerwy, gdy jury udało się 
na obrady, goście mogli zająć się 
czymś „BARDZO PRZYJEMNYM” – 
jak powiedziałby Kubuś Puchatek 
– czyli… jedzeniem przepysznych 
pączków i babek podarowanych 
– z niezwykłą hojnością i obfi-
tością – przez Piekarnię Dydzik 
w Komprachcicach oraz obejrze-
li zdjęcia z występów oraz film 
dokumentalny p.t.: „Cyrk Motyli” 
o niepełnosprawnym chłopaku, 
który przełamuje wszystkie bariery 
swojej niepełnosprawności.

LAUREACI ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO
KATEGORIA I (KL. IV-VI):
I MIEJSCE: Julia Gala (kl. V, PSSP 
Ochodze)
II MIEJSCE: Laura Walecko (kl. VI, 
PSSP Ochodze)
III MIEJSCE: Joshua Górny (kl. 
IV a, PSP Komprachcice), Antoni  
Wójcik (kl. Va, PSP Komprachcice)
WYRÓŻNIENIE: Marta Aleksandro-
wicz (kl. V, PSP Wawelno)

KATEGORIA II (KL. VI-VIII i III/G)
I MIEJSCE: Kamila Borowicz (kl. 
VIII, PSP, Wawelno)
II MIEJSCE: Bartosz Bareja (kl. 
IIId/G, PSP Komprachcice) oraz 
Kinga Dolipska (kl. VII PSP Wa-
welno),
III MIEJSCE: Emilia Naryniecka (kl. 
VIII a, PSP Komprachcice)

Nagrody – tomiki poezji – ufundo-
wane przez Radę Rodziców przy 
PSP w Komprachcicach – oraz 
podziękowania dla nauczycieli, 
którzy zaangażowali się w przy-
gotowanie uczniów do konkursu 
wręczyła dyrektor PSP w Kom-
prachcicach, której towarzyszyli 
członkowie jury i organizatorka 
„Impresji…” – Stefania Gwóźdź. 
Jak zawsze: zgaszenie świecy 
zakończyło XI edycje konkursu 
„Impresje… Życie” 2019.

SERDECZNE PODZIEKOWANIA DLA WSZYSTKICH 
SPONSORÓW: RADY RODZICÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
PIEKARNI DYDZIK W KOMPRACHCICACH
Podziękowania również za za-
angażowanie i pomoc w trakcie 
organizacji i przebiegu konkursu 
dla pani Dyrektor Bogumiły Sawa-
ryn, pedagog Doroty Macioszek, 
Cecylii Kubal oraz dla nauczycieli 
za współpracę oraz uczniów (M. 
Zając, P. Wenzel, K. Bronek, D. 
Labusga, P.Pruchnicka, J. Pakiet, 
B Bareja, oraz E. Naryniecka, K. 
Dąbrowska, J. Fedorów, Patrycja 
Stach i in.)

Opracowała: Stefania Gwóźdź
Red.: Dagmara Duchnowska

PUBLIC ZNA SZKO Ł A PODSTAWOWA IM . JANA T WARDOWSKIEGO W KOMPR ACHCIC ACH

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „IMPRESJE…” - PO PROSTU: ŻYCIE

W tym roku konkurs odbywał się pod 
hasłem: „Życie”, usłyszeliśmy więc teksty 
o wszystkich życia urokach, pięknie świa-
ta, uczuciach, ale i trudach codziennej 
ludzkiej egzystencji. W tych dorocznych 
poetyckich zmaganiach wzięło udział 12 
uczniów, reprezentujących trzy szkoły.
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Celem działania Związku Gmin 
PROKADO jest dostarczanie wody 
do mieszkańców czterech gmin 
członkowskich: Prószkowa, Kom-
prachcic, Dą -
browy i Krapko-
wic. Uczniowie 
ko m p r a c h c i -
ckich podsta -
wówek znają 
PROKADO tak-
że z innej stro-
ny: jako organizatora dorocznych 
akcji edukacyjno-rekreacyjnych 
oraz inwestora, który zapewnił 
im dostęp do dobrej wody, dzięki 
zamontowaniu w szkołach tzw. 
fontann PROKADO.

W tym roku uczniowie szkół z Wa-
welna i Polskiej Nowej Wsi spotkali 
się z przedstawicielami trzech 
pozostałych gmin 7 czerwca br. 
na dąbrowskim zamku – w tym 
roku gospodarzem wydarzenia 
była bowiem Gmina Dąbrowa. Te-
goroczna impreza odbyła się pod 
hasłem „Wodne Koło”, a jej pro-
gram jak zawsze został podzielony 
na działania, których odbiorcami 
byli uczniowie klas młodszych: I-III 
oraz młodzież z klas IV-VIII. Dla 
tej pierwszej grupy organizatorzy 
przygotowali pokaz broni i zbroi 
rycerskich oraz bicia monet po-
łączonych z opowieściami o zwy-
czajach i kulturze średniowiecza. 

Tę część poprowadziła opolska 
Fundacja EXCALIBUR, która pod-
czas głównej części imprezy 
przeprowadziła także zawody dla 

najmłodszych – 
były wzorowa-
ne na dawnych 
grach i zaba -
wach. 

Uczniowie bra-
l i  też udzia ł 

w twórczym kolorowaniu rysunków 
zamku. W czasie, gdy uczniowie 
klas I-III brali udział w konkuren-
cjach zmagań „Historia kołem się 
toczy”, młodzież z klas starszych 
otrzymała karty do gier tereno-
wych i ruszyła w przestrzeń dą-
browskiego zamku, aby pokonać 
trasę i zdobyć punkty za właści-
we odpowiedzi na zamieszczone 
w karcie pytania oraz wykonać 
zadania. Dla uczestników zapla-
nowane zostały dwa rodzaje gier: 
„Hydrozagadki” i „Wodomierze”. 
W trakcie tegorocznej akcji zo-
stała też wprowadzona konku-
rencja indywidualna – „Szelest 
historii”, podczas której ucznio-
wie prezentowali stroje, wyko-
nane z recyklingu, nawiązujące 
stylem i pomysłem do klimatu 
zamczyska. Prezentacje oceniała 
komisja, w skład której wchodzi-
li: Wójt Gminy Dąbrowa – Kata-
rzyna Gołębiowska-Jarek, Wójt 

Gminy Komprachcice – Leonard 
Pietruszka, Burmistrz Prószko-
wa – Krzysztof Cebula, Burmistrz 
Krapkowic – Andrzej Kasiura oraz 
Przewodniczący Zarządu Związku 
Gmin PROKADO – Sławomir Au-
gustyniak. W ramach prokadow-
skich akcji grupom startującym 
w zawodach wręczane są dyplo-
my, a wszystkim uczestnikom pa-
miątkowe i oryginalne upominki. 
W tym roku uczniowie otrzymali 
autorskie gry planszowe „Wodne 
Koło”, które zostały opracowane 
specjalnie na tę imprezę i których 
celem jest informacja o działalno-
ści Związku Gmin PROKADO oraz 
o zasadach oszczędzania wody. 

Nie zabrakło też tak lubianych 
przez dzieci i młodzież słodkości, 
każdy z uczestników otrzymał też 
gorący posiłek – udział w kon-
kurencjach wymagał przecież 
dużo energii. W przyszłym roku 
gospodarzem akcji będzie Gmina 
Komprachcice.

Dagmara Duchnowska

BADMINTON DLA SŁAWKA
W ogólnopolskim turnieju badmin-
tona „XXIII Memoriał Tadeusza 
Englandera” który rozgrywany był 
na Helu 18–19 maja 2019 – za-
wodnik LUKS Victoria Domecko 
Sławek Hetmański zdobył 2 me-
dale: w kategorii XD40+ zajął II 
miejsce wraz z Dorotą Danielak 
(Piotrków Trybunalski); a w MD40+ 
trzecie miejsce wraz z Mirosławem 
Markiem (Strzelce Opolskie).
Podczas 40. Indywidualnych Mi-
strzostw Polski Seniorów w Bad-
mintonie Sławek Hetmański (Luks 
Victoria Domecko) zdobył dwa 
srebrne medale: w grze mieszanej 
MX40+ z Dorota Danielak KKS Ruch 
Piotrków Trybunalski oraz w grze 
podwójnej DM40+ z Mirosławem 
Markiem. Impreza, która odbyła się 
w Częstochowie wzbudziła zain-
teresowaniem zawodników, gdyż 
medaliści mogli zapewnić sobie 
kwalifikację do kadry narodowej 

seniorów reprezentujących Polskę 
na najbliższych Mistrzostwach 
Świata, które odbędą się w katowi-
ckim spodku 4–11 sierpnia 2019 r.

IGRZYSKA DZIECI
Zakończyły się Mistrzostwa Pol-
ski Szkół Podstawowych w Mini 
Piłce Siatkowej, na których wystą-
piły najlepsze szkolne zespoły ze 
wszystkich województw naszego 
kraju. Drużyna Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Komprachcicach, 
składająca się głównie z zawodni-
czek „Sukcesu” zajęła ostatecznie 
16 miejsce, co w rankingu ogólno-
polskim daje siatkarkom może nie 
wymarzone, ale na pewno bardzo 
dobre miejsce.

„SUKCES” I SUKCES
W Łosiowie odbył się 20 maja br. 
Finał Wojewódzki w piłce siat-
kowej dziewcząt szkół wiejskich 
LZS. Szkoła PSP Komprachcice 

w składzie: Amelia Marek kapi-
tan, Wiktoria Gola, Hanna Osińska 
Iga Rybak, Dominika Kandziora, 
Małgorzata Radzik, Oliwia Kur-
pierz, Aleksandra Bareja zdobyły 
I miejsce i przywiozły z zawodów 
złote medale, pokonując rywali 
we wszystkich meczach. Nagrodę 
indywidualna odebrała Wiktoria 
Gola jako najlepsza zawodniczka 
turnieju. Trenerami LUKS „Suk-
ces” Komprachcice są: Małgorzata 
Szczubiał i Piotr Szczubiał.

JUDOCY W NATARCIU
Zawodnicy Sekcji Judo Kom -
prachcice pracowicie spędzili 
weekend 8–9 czerwca br., uczest-
nicząc w zawodach judo. W III Inte-
gracyjnym Festiwalu Judo w Opolu 
udział wzięli: Martynka Warzyc, 
która wystąpiła w zawodach 
po raz pierwszy i spisywała się 
znakomicie, Jan Skiera – 1 miej-
sce, Jan Makowski – 2 miejsce, 

Franciszek Wiciński – 3 miejsce 
i Sandra Kubiak, dla której był 
to również pierwszy start w za-
wodach judo. Wszyscy zawod-
nicy wykazali się walecznością 
i wytrwałością w walkach. W tym 
samy czasie dwóch zawodników 
SJ Komprachcice brało udział 
w 25 Międzynarodowym Turnieju 
Judo w Austrii gdzie po trudnych 
walkach sięgnęli po swoje kolejne 
medale: Igor Rybak – 2 miejsce, 
Franciszek Skiera – 3 miejsce.

PUCHAR PREZESA DLA DZIECI
Z okazji Dnia Dziecka odbyły się 
zwody badmintona. W dniu 11 
czerwca w wewnętrznym turnieju 
badmintona dzieci w wieku od 7 
– 14 lat rywalizowały ze sobą o Pu-
char Prezesa Klubu Victoria Dome-
cko. Sześcioro zawodników otrzy-
mało puchary, a wśród wszystkich 
uczestników rozlosowano nagrody.

Z WIĄ ZEK GMIN PROK AD

UCZNIOWIE W DĄBROWIE

SPORT

MIGAWKI SPORTOWE

Po raz piąty, tym razem na zamku w Dą-
browie odbyła się doroczna akcja Związku 
Gmin PROKADO – tym razem pod hasłem: 
„Wodne Koło”. Uczestniczyło w niej blisko 
150 uczniów z terenu gmin: Prószków, Kom-
prachcice, Dąbrowa i Krapkowice.
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POL SK A NOWA WIEŚ

RAZEM WESELEJ 
Kolorowy świat przedszkolaków 
z obszaru Gminy Komprachci-
ce znów zagościł w placówce 
w Polskiej Nowej Wsi, gdzie – 
jak każdego roku – odbyła się 
spartakiada dzieci. Prócz kon-
kurencji sportowych przedszko-
laki brały udział w działaniach 
edukacyjnych Straży Miejskiej 
w Opolu.
Spartakiada Przedszkolaków 
odbyła się 29 maja br. w Przed-
szkolu Publicznym w Polskiej 
Nowej Wsi. Reprezentacje gmin-

nych placówek uczestniczyły 
w konkurencjach sportowych, 
tzw. stacjach oraz zajęciach 
animacyjnych. Wszystkie przed-
szkola zostały wyróżnione pu-
charami, a zawodnicy pamiąt-
kowe medale.

Na zdjęciu: reprezentacja Pub-
licznego Przedszkola w Ocho-
dzach

Więcej na stronie 3
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BĄDŹ EKO Z NAMI!

Ludowy Klub Sportowy OSiR 
w Komprachcicach zorganizował 
VI Memoriał im. Dariusza Brzozow-
skiego w Piłce Ręcznej Juniorów 
Młodszych. 7 czerwca br. do Kom-
prachcic przyjechali:
GWARDIA OPOLE, MOS WROC-
ŁAW, UKS 31 ROKITNICA ZABRZE. 
Gospodarze zajęli miejsce trze-
cie oddając wrocławianom prze-
strzeń do zwycięstwa. Podczas 
imprezy zawodnicy mieli okazję 
zostać udekorowani przez Marię 
Brzozowską, żonę znakomitego 
pedagoga i promotora piłki ręcz-
nej w Komprachcicach – Dariusza 
Brzozowskiego, któremu to wyda-

rzenie jest poświęcone.
– Bardzo wam dziękuję za obec-
ność tutaj i za to, że tak ważny jest 
dla was sport. Pokazujecie, na ile 
was stać, a stać was na bardzo 
wiele – mówiła podczas zakończe-
nia sportowej imprezy pani Maria.
Współorganizatorami turnieju 
byli: Powiat Opolski, Gmina Kom-
prachcice, Wodociągi i Kanalizacja 
Opole oraz Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Komprachcicach.

Dofinansowanie imprezy ze środków 
Powiatu Opolskiego.

Dagmara Duchnowska

30 czerwca odbędzie się kolejna, 
piąta edycja „Rodzinnych Pod-
biegów”. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom i oczekiwaniom dy-
stans tegorocznych Podbiegów 
komprachcickich wynosi 6 km. 
Trasa crossowa, płaska, dystans 
dla biegaczy szybkościowy, a dla 
rodzin przystępny. Do wyboru będą 
dwie długości trasy: 6 km dla bie-
gaczy i 3,4 km dla amatorów nordic 

walking. Limit startujących wynosi 
200 osób. Dla naszym najmłod-
szych biegaczy zaplanowano im-
prezę towarzyszącą: biegi przed-
szkolaków na dystansie 120 m, 
dzieci z klas I-II – na 240 m, a klas 
III-IV – 480 m.
Zapraszamy! Szczegóły, w tym re-
gulamin – na stronie internetowej 
osir.komprachcice.pl 
Obok mapa biegu.

VI MEMORIAŁ IM . DARIUSZ A BR ZOZOWSKIEGO

WROCŁAW Z WYGRANĄ

OŚRODEK SPORTU I  REKRE AC JI

RODZINNE PODBIEGI – EDYCJA PIĄTA

PYTANIE KONKURSOWE NR 4:
Gmina Komprachcice uczestniczy w projekcie „Wspólna akcja segregacja – działania 

informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Kom-
prachcice i Turawa”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Podczas spartakiady przedszkolaków wręczono przedstawicielom 
tych placówek dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie plastycznym 

organizowanym przez Urząd Gminy w Komprachcicach pn.: „Wspólna Akcja - Segrega-
cja”. Ile prac zostało nadesłanych z komprachcickich przedszkoli?

Wpisz liczbę na karcie odpowiedzi konkursowych.
Odpowiedzi szukaj w artykułach opublikowanych

w tym numerze „Wieści Gminy Komprachcice”.
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