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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU PIŁKI RĘCZNEJ

SZCZYPIORNIŚCI W SZKOŁACH
Szkoły z terenu gminy Komprachcice, odpo-
wiadając na ogłoszony przez Związek Piłki 
Ręcznej w Polsce nabór wniosków, wyraziły 
chęć uczestnictwa w  projekcie „Narodo-
wy program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki 
szkolenia w piłce ręcznej (OSPR)”.

14 kwietnia br. Wójt Gminy Komprachcice - Le-
onard Pietruszka (na zdjęciu) podpisał wnioski szkół 
podstawowych z Komprachcic, Polskiej Nowej Wsi, 
Domecka oraz Publicznego Gimnazjum, zgłaszający 
te placówki do konkursu. Do dokumentów dołączo-
ny został również list Jana Chudzikiewicza - Pre-
zesa Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Opolu, 
z wyrazami poparcia udziału dla komprachcickich 

szkół. Celem programu jest odbudowanie tradycji 
piłki ręcznej m.in. w ośrodkach, w których tradycje 
takie istniały, bądź istnieją - jest szansa, że nastąpi 
sprofesjonalizowanie tych ośrodków i  ich rozwój. 
Projekt zakłada zwiększenie liczby dzieci i młodzieży 
uprawiających piłkę ręczną, przeprowadzenie szko-
leń dla nauczycieli, a także doposażenie bazy spor-
towej. Dużą szansą jest wykorzystanie - zwłaszcza 
w gimnazjum - programów nauczania piłki ręcznej 
przygotowanych przez Związek Piłki Ręcznej. Reali-
zując program popularyzacji i rozwoju piłki ręcznej 
placówki będą działać w standaryzowanym syste-
mie szkolenia. O wynikach naboru poinformujemy 
w „Wieściach”.

Dagmara Duchnowska

WYBORY PREZYDENCKIE
JUŻ 10 MAJA 2015 r.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - WEŹ UDZIAŁ

Kalendarz wyborczy

08.05 o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej
09.05 o godz. 00.00 – Rozpoczęcie ciszy wyborczej
10.05 – I tura wyborów prezydenckich – głosowanie w godz. 7.00 - 21.00
23.05 o godz. 00.00 – Rozpoczęcie ciszy wyborczej w przypadku II tury wyborów prezydenckich
24.05 – II tura wyborów prezydenckich

KIM BYLIŚMY, 
KIM JESTEŚMY
W tym roku obchodzimy 25 lat polskiej samo-
rządności, z tej okazji przypominamy słowa pre-
miera Tadeusza Mazowieckiego: „Rzeczpospoli-
ta lokalna przechodzi w ręce społeczności, które 
ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same 
potrafią stworzyć”.

O komentarz do tej pamiętnej wypowiedzi po-
prosiliśmy dyrektorów szkół, samorządowców 
i społeczników - w tym numerze oraz w dwóch 
kolejnych będziemy prezentować ich opinie.

Pierwsze publikujemy na str. 6

PIERWSZY GMINNY ŻŁOBEK

Gmina Komprachcice zakwalifikowała się do 
udziału w  programie Ministerstwa Pracy i  Po-
lityki Społecznej „MALUCH – edycja 2015”. 
Złożony w marcu wniosek o dotację rozbudowy 
przedszkola w Polskiej Nowej Wsi o część żłob-
kową otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 

1 200 000 zł. Tylko 300 000 zł pochodzić będzie 
z  gminnego budżetu. Realizacja tej inwestycji 
jest niezbędna – o potrzebie opieki nad najmłod-
szymi mieszkańcami mówi się w gminie od daw-
na. Pierwszy żłobek w gminie zapewni miejsce 
dla 32 dzieci.

Dag



Podczas mszy świętej celebrowanej w  ko-
ściele seminaryjnym w  Opolu w  intencji 
pracowników i podopiecznych Fundacji Do-
mowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu człon-
kowie zespołu „Attonare” nie tylko stworzyli 
niezwykłą oprawę nabożeństwa, ale także 
przekazali na ręce Prezesa Fundacji Abdula 
Rahima Saida urządzenia do leczenia świa-
tłem „Bioptron” z  zestawem akcesoriów, 
o wartości 6000 zł. 

Sprzęt został zakupiony przez komprachcickich 
artystów z  dochodu ze sprzedaży autorskiej płyty 
„Ślad”, poświęconej zmarłemu w 2012 r. księdzu 
Franciszkowi Paszkowi. To dzięki niemu zespół „At-
tonare” powstał i to ten ksiądz przez lata był mece-
nasem grupy. Komprachcicka grupa współpracuje 
z Fundacją już dekadę i wspiera podopiecznych ho-
spicjum nie tylko dobrą myślą i śpiewem, ale bar-
dzo konkretnymi działaniami. Podczas mszy zespół 
„Attonare” stworzył niepowtarzalną atmosferę two-
rząc oprawę wokalną nabożeństwa. Razem z nimi 

wystąpił Jacek Mielcarek – znany opolski muzyk.
Ta pomoc jest doceniana, zwłaszcza przez rodziców 
skupionych w Fundacji i personel hospicjum. Pre-
zes wręczył członkom zespołu „Attonare” podzięko-
wania za wieloletnią współpracę i bezinteresowną 
pomoc we wspieraniu ich działalności oraz życzli-
wość i  serca okazywane tej placówce. „Certyfikat 
Dobroczynności” otrzymała Renata Gliniorz, mene-
dżerka „Attonare” i  organizatorka wielu artystycz-
nych przedsięwzięć z udziałem zespołu.

Dagmara Duchnowska

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Komprachcicach uczestniczyli w  nie-
codziennych zajęciach, podczas których 
pedagog Agnieszka Adamiec z  towarzy-
szącym jej pudlem Jacobem uczyła, co to 
znaczy mieć psa, jak odnaleźć w nim przy-
jaciela, a także, jak być mądrym właścicie-
lem i przewodnikiem.

Instruktorka, która spotkała się z  uczniami repre-
zentowała opolską filię Polskiego Centrum Dogo-
terapii FORGET-ME-NOT Psia Edukacja. Podczas 
czterech zajęć „Psiej Edukacji”, które odbywały się 
w ramach godzin wychowawczych, uczniowie uczyli 
się, jak postępować z psem – zarówno bezpańskim, 
spotkanym przypadkowo na ulicy, jak i z psem do-
mownikiem. Dzięki przygotowanym planszom i pu-
dlowi Jacobowi, który natychmiast zjednał sobie 

serca uczniów, dzieci miały okazję poznać mowę 
ciała psa - przestraszonego, agresywnego czy 
skłonnego do zabawy, a także dowiedzieć się, jak 
należy zachować się w sytuacji, gdy pies zaataku-
je. Instruktorka-pedagog tłumaczyła, jaką w takim 
wypadku przyjąć postawę obronną, ale również 
jak traktować i dbać o własnego psa w domu i jak 
bezpiecznie bawić się z pupilem.

– Jestem pedagogiem specjalnym i  terapeutą 
pedagogicznym, na co dzień pracuję w  Zespole 
Szkół Specjalnych, a oprócz tego uczestniczę zaję-
ciach psiej edukacji, które odbywają się w innych 
szkołach i tłumaczę dzieciom różne rzeczy związa-
ne z psami i ich zachowaniem – mówi Agnieszka 
Adamiec, która jest również nauczycielką wycho-
wania fizycznego, oligofrenopedagogiem.
Asystentem terapeutki jest pies Jacob - pudel 
duży, który ma niewiele ponad rok, a  swoją ka-
rierę edukatora rozpoczął, gdy miał cztery miesią-
ce. Pudel Jacob jest wielkim puchatym trenerem, 
który z niesamowitym wdziękiem wprowadza pod-
ekscytowaną młodzież w świat bezpiecznego psa 
i bezpiecznego dziecka.
- Moje doświadczenia zawodowe ukształtowało 
życie. Wiele typów szkół, w  których pracowałam 
i codzienne problemy nauczyły mnie być radosną, 
otwartą i  czerpać wiedzę z  doświadczeń innych. 
Dla mnie pies jest łącznikiem ludzi, a  dla ludzi 
szczególnych – pies jest oknem na świat – zdra-
dza Agnieszka Adamiec.

Monika Prześlakiewicz

Na zdj.: Dar dla hospicjum wręcza w imieniu zespołu „Attonare” Linda Wencel oraz bracia Stefan i Marek Heinze

FASCYNUJĄCE 
KLOCKI LEGO 
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Chmielowicach zajęli II miejsce w  I woje-
wódzkim konkursie na budowanie i  progra-
mowanie zestawów klocków Lego Wedo.
Pod koniec marca w siedzibie Regionalnego 
Centrum Rozwoju Edukacji w  Opolu, w  ra-
mach projektu „Fascynujący Świat Nauki 
i Technologii”, odbył się I konkurs dla uczniów 
szkół podstawowych dotyczący budowania 
i  programowania zestawów klocków Lego 
Wedo. Uczniowie mieli do wykonania trzy za-
dania polegające na napisanie w programie 
„Scratch” – skryptów uruchamiających i wy-
konujących odpowiednie czynności dla zbu-
dowanych z  kloców Lego Wedo konstrukcji 
(samolot, karuzele, dźwig). Do konkursu przy-
stąpiło 36 dwuosobowych zespołów ze szkół 
podstawowych województwa opolskiego. 
Startowali również uczniowie PSP w Chmie-
lowicach: Ewa Sosińska i Marek Nowak, któ-
rzy zajęli bardzo wysokie drugie miejsce, za 
co otrzymali zestawy klocków Lego i komplet 
metalowych puzzli. Uczniowie w ramach za-
jęć dodatkowych z  informatyki realizują pod 
opieką nauczycielki Joanny Jarosz-Krzywda, 
zajęcia z  programowania i  budowania kloc-
ków Lego Wedo. Zajęcia te cieszą się dużym 
zainteresowaniem uczniów.

WIELKIE WSPARCIE

ATTONARE DLA 
HOSPICJUM

PSIE TAJEMNICE
JACOB EDUKATOR

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE2



W  eliminacjach gminnych Konkursu Poezji 
Niemieckiej, który odbył się 15 kwietnia br. 
uczestniczyło 13 uczniów, reprezentujących 
wszystkie komprachcickie szkoły. Konkurs 
odbywa się w  tym roku po raz dwudziesty 
pierwszy, a jego organizatorem jest Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Komprachcicach.

Celem konkursu jest propagowanie poezji nie-
mieckiej – uczniowie recytują dwa dowolnie wy-
brane przez siebie utwory, które – to ważne - nie 
mogą być przekładem z innego języka.
Członkowie komisji: Martin Cichoń – nauczyciel 
germanista, Monika Witek ze Związku Nie-

mieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych 
oraz Hildegarda Lazik 
z DFK lokalna działacz-
ka mniejszości niemiec-
kiej oceniali wymowę, interpretację oraz wybór, 
jakiego dokonali recytatorzy.
- Zostałam wsparta finansowo, chciałabym podzię-
kować TSKN, zarządowi gminnemu Komprachcice 
oraz DFK Domecko za zakup nagród dla uczestni-
ków – mówi Dorota Piechaczek.
Sześć najlepszych osób przeszło do etapu re-
jonowego, finaliści będą walczyć o miano naj-
lepszych interpretatorów poezji niemieckiej 

podczas etapu wojewódzkiego.
W  etapie gminnym najlepsi okazali się: Karolina 
Bock (kl. V) z PSP Domecko, Dominik Janczyk (kl. 
IV) z PSP Wawelno, Julia Lisik (kl. VI) z PSP Chmie-
lowice, Marcel Maculak (kl. IV) z  PSP Wawelno, 
Samuel Pikos (kl. IV) z  PSP Komprachcice oraz 
Elena Prodlik (kl. IV) z PSP Polska Nowa Wieś.

Monika Prześlakiewicz

KONKURS POEZJI NIEMIECKIEJ

PIERWSZE INTERPRETACJE

- mówi w rozmowie z redakcją „Wieści” kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Wal-
demar Chmiel

- 9 kwietnia br., w  restauracji „Złoty Róg” w Wa-
welnie, odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla osób 
samotnych organizowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Komprachcicach. Jak bardzo 
potrzebne są tego typu przedsięwzięcia? 

- Takie akcje są niezbędne. Od wielu lat organizu-
jemy kolację wigilijną, która stale utrzymuje wyso-
ką frekwencję. W pewnym momencie od samych 
zainteresowanych wyszła inicjatywa by tego typu 
wydarzenie nie odbywało się tylko raz w roku. De-
cyzja o organizacji śniadania wielkanocnego oka-
zała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ np. w tym 
roku uczestniczyło blisko 60 osób, które nie mają 
najbliższej rodziny lub ich bliscy wyjechali za gra-
nicę. Cieszę się, że możemy pomagać tym ludziom 
stwarzając im warunki do integracji. Właśnie dzię-
ki takim przedsięwzięciom możemy wszyscy się 
poczuć jak duża rodzina. 

-  Czy sformułowanie „osoby samotne” nie jest 
zbyt ogólne? Kim są ci, którzy zasiadają do 
wspólnego stołu?

- Na spotkaniu większość stanowiły osoby starsze 
i  to te, które zaczęły ostatnio naprawdę prężnie 
działać. Wszystko zaczęło się od projektu Fundacji 
Flexi Mind, która chciała współpracować z ośrod-
kiem i  mieszkańcami w  starszym wieku, w  celu 
utworzenia Rady Seniorów. Zaprosiliśmy miesz-
kańców na spotkanie i utworzyła się całkiem spora 
grupa, która chce coś robić razem – i naprawdę 
im się udaje. Został wydzielony specjalnie dla nich 
pokój w ośrodku kultury, który na dniach zostanie 
zaopatrzony w aneks kuchenny. Będzie to miejsce, 
w którym seniorzy będą mogli się spotykać.

-  To z pewnością nie jedyne działania – poza obo-
wiązkami wynikającymi z  ustaw – realizowane 
przez OPS….

- W styczniu rozdawaliśmy żywność w ramach ak-
cji „Bank Żywności”, której celem jest dożywianie 
kwalifikujących się osób. Wcześniej zajmował się 
tym Caritas, jednak odkąd zostało wprowadzo-
ne kryterium dochodowe zajmujemy się tym my. 
Chcąc skorzystać z tej pomocy należy się do nas 
zgłosić. Wart odnotowania jest fakt, że w tej akcji 
pomagali nam nasi podopieczni, którzy wzięli na 
siebie pomoc w załadunku i  rozładunku podczas 
transportowania żywności do potrzebujących. 
Tych pięciu panów bardzo nas wsparło i  dzięki 
nim wszystko poszło sprawnie i  szybko. Osoby, 
które również chciały skorzystać z  pomocy za-
praszaliśmy do ośrodka, gdzie zajmowali się nimi 
już nasi pracownicy. Podobne przedsięwzięcie zo-
stanie zorganizowane w maju. Prowadzimy także 
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
skierowany głównie do dzieci i młodzieży. Skupiamy 
się na zapewnieniu ciepłych posiłków. Z  tej formy 
pomocy korzysta 58 osób, w tym 24 osoby dorosłe. 

- Jak wygląda profilaktyka alkoholowa?

- W  ramach tych przedsięwzięć dofinansowywa-
ne są różne projekty, realizowane głównie przez 
placówki oświatowe: szkolenia, spotkania dla 
rodziców. Domyślam się, że te działania są mało 
efektowne i  skromne, ale są prowadzone syste-
matycznie. Mamy środki, które na pewno będzie-
my przekazywali na dalszy rozwój dobrych praktyk 
w tej sferze. 

-  Szybkimi krokami zbliżają się wakacje, co dla 
dzieci i młodzieży szykuje OPS?

- Przede wszystkim półkolonie dla dzieci, a  pod 
koniec wakacji już tradycyjnie Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych or-
ganizuje imprezę „Pożegnanie Lata” – rodzinny 
festyn bez grama alkoholu. Jak zawsze każde 
uprawnione dziecko dostanie specjalny talon do 
wykorzystania na przygotowane smakołyki, będą 
gry i zabawy. Latem będzie także działać świetlica 
w Domecku.

-  To jedna z bardziej efektownych placówek tego 
typu, jak pan ocenia jej działanie?

- Stale uczęszcza tam systematycznie blisko 50 
dzieci. Jest czynna cały rok i myślę, że działa re-
welacyjnie. Zdaję sobie sprawę, że inne sołectwa 
zazdroszczą. I  zgadzam się z  nimi, że tego typu 
placówka przydałaby się także w innych miejsco-
wościach. Wcześniej istniały świetlice w  Ocho-
dzach i Polskiej Nowej Wsi, jednak w momencie 
powstania świetlic szkolnych, te środowiskowe 
zaczęły powoli podupadać. Domecko natomiast 
takiej świetlicy nie ma. Finansowana jest ze środ-
ków akcyzy alkoholowej. 

 - Dziękujemy za rozmowę.

PO PIERWSZE: 
CZŁOWIEK
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LUDZIE PRZEDSIĘBIORCZY
Wójt Gminy, Leonard Pietruszka spotkanie z właścicielami firm działających na terenie gmi-
ny Komprachcice potraktował jako jedno ze swoich najważniejszych pierwszych działań. 
Rozwój usług, produkcji i handlu jest w najbliższych latach priorytetem. Na łamach „Wieści” 
będziemy rozmawiać z właścicielami lokalnych przedsiębiorstw, których liczba przekroczy-
ła już 800. W tym wydaniu o szansach i barierach w prowadzeniu działalności gospodarczej 
mówią: Artur Tracz i Gerhard Przywara.

Stol-Trak, Polska Nowa Wieś
Gerhard Przywara

Spotkanie przedsiębiorców z wójtem to było moje 
takie drugie spotkanie - przez czterdzieści dzie-
więć lat nie było takich zebrań z rzemieślnikami. 
Ja nawet nie wiedziałem, że w Komprachcicach 
jest tak wiele podmiotów gospodarczych. Takie 
fora powinny się odbywać, ale proponowałbym 
inną salę, może w urzędzie, tutaj było słabo sły-
chać. Największym problemem naszej gminy jest 
brak terenów inwestycyjnych, czy stref gospodar-
czych. Nie można liczyć tylko na to, że są malarze, 

murarze, którym wystarczy niewiele, aby zaofero-
wać swoje usługi. Gdyby ktoś chciał jednak zbu-
dować u nas jakiś zakład – nie byłoby to możliwe. 
Oczekiwałbym lepszego zarządzania gruntami. 
W maju przyszłego roku będę obchodził pół wieku 
prowadzenia przeze mnie działalności gospodar-
czej. Jestem chyba najstarszym rzemieślnikiem 
w gminie. W mojej firmie – tartak i stolarnia - pra-
cuje trzydziestu pięciu ludzi. Chętnie uczestniczył-
bym w  spotkaniach, które wnoszą coś do mojej 
pracy, poznał innych przedsiębiorców, z  którymi 
mógłbym nawiązać współpracę.

Piekarnia Hawal, Komprachcice
Artur Tracz

Problemów, które są związane z  prowadzeniem 
działalności w takiej gminie, jak nasza jest mnó-
stwo. To pierwsze spotkanie miało na celu przede 
wszystkim chyba poznanie się wójta z przedsię-
biorcami. Część tych ludzi mieszka na terenie 
gminy, tu pracuje, tu ma rodziny, problemy z ja-
kimi się stykają wiążą się więc nie tylko z dzia-
łalnością gospodarczą. To są typowe problemy 
mieszkańców: jaka jest wizja rozwoju gminy, 
sprawy komunalne, drogowe i  inne - reprezen-
tatywność tego grona jest bardzo szeroka. Mu-
simy do niego włączyć ludzi, którzy funkcjonują 
na zasadzie samozatrudnienia, a  to też są pod-
mioty gospodarcze, które działają w  tej gminie. 
Jest nas dużo, problemów jest mnóstwo, więc 
im więcej takich spotkań, tym lepiej. Od proble-
mów nie uciekniemy, powinniśmy próbować je 
rozwiązywać, tym bardziej, że przedsiębiorcy to 
grupa tych ludzi, która stanowi o sile gminnego 
budżetu i o tym jak ta gmina się będzie rozwijała 
w  przyszłości. Podczas spotkania z wójtem byli 
też obecni przedstawiciele województwa odpo-
wiedzialni za przedstawienie informacji o nowym 
rozdaniu funduszy unijnych, co też spotkało się 
z zainteresowaniem. Na tym pierwszym spotka-
niu, „zapoznawczym”, padły propozycje, że warto 
byłoby się spotykać przed ustalaniem kwestii 
budżetowych, które decydują o tym, jakie podat-
ki płaci się w  gminie Komprachcice. Niektórzy 

przedsiębiorcy, którzy działają także poza obrę-
bem naszej gminy, widzą, że w innych podejście 
podatkowe jest nieco inne, np. w sprawie podat-
ków od środków transportu. Ja akurat nie mam 
takich problemów, ale są ludzie, którzy posiadają 
jakiś park maszynowy i muszą liczyć się z inny-
mi niż ja kosztami. Trzeba szukać konsensusu 
i  próbować znaleźć złoty środek, chociaż nigdy 
nie jest tak, że jesteśmy wszyscy zadowoleni. Za-
wsze istnieje jakiś margines, jakaś grupa, która 
będzie niezadowolona. Biorąc pod uwagę, że na 
terenie tej gminy nie ma wielkiego przemysłu, 
to należy docenić te firmy, które zatrudniają do 
czterdziestu czy pięćdziesięciu osób, bo to one 
są bardzo istotne dla budżetu i rozwoju obszaru. 
Do problemów, z którymi borykają się niektórzy 
przedsiębiorcy na pewno należą sprawy związa-
ne z planami zagospodarowania przestrzennego 
– to są na pewno sprawy istotne, bo mogą bloko-
wać rozwój firm. To jest pierwszy element, który 
zależy od samorządu. Ważny jest również dostęp 
do szkoleń, które będą pomocne w pozyskiwaniu 
środków unijnych dla firm, które tego potrzebują, 
tym bardziej, że ta perspektywa finansowa jest 
najprawdopodobniej ostatnia tak dogodna. Nale-
ży też pamiętać, że problemy mogą mieć charak-
ter grupowy, ale też indywidualny i każdy z tych 
problemów będzie dla danego przedsiębiorcy 
ważny, dlatego ważne jest opracowanie strategii 
rozwoju gminy, która będzie w jakiś sposób kon-
sultowana także z przedsiębiorcami.

DZIEŃ
PRAW ZWIERZĄT
Krzysztof Szopa, radny 
i społecznik:
Już pierwsze słowa usta-
wy o  ochronie zwierząt 
mówią wszystko o  tym 

jak powinien zachowywać się każdy człowiek 
w stosunku do zwierząt - zapewnić im posza-
nowanie, ochronę i opiekę. W naszym kraju jest 
jeszcze wiele do zrobienia w celu zapewnienia 
właściwej ochrony zwierząt. Jest dużo patologii 
z  tym związanej. Organy gminy mają bardzo 
sprecyzowane obowiązki, jakie mają wykonać 
na rzecz ochrony zwierząt. Jest to między in-
nymi coroczne opracowanie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi. Niestety, często 
jest tak, że są opracowywane piękne, obszerne 
programy z  doniosłymi hasłami, a  opieki nad 
zwierzętami praktycznie nie ma lub sprowadza 
się ona do wyłapania błąkającego się zwierzaka 
i odesłania go do schroniska, czyli pozbycia się 
kłopotu. Dlatego obowiązkiem radnych, w  tym 
moim, było stworzenie jasnych zasad opieki 
określonych w  programie oraz co ważniejsze, 
późniejsza rzetelna kontrola jego wykonania. 
Należy zwracać uwagę na odpowiednią edu-
kację i  uwrażliwienie mieszkańców na sprawy 
związane z opieką nad zwierzętami. Ciekawym 
sposobem na to byłyby np. wirtualne adopcje 
zwierząt przebywających w  schronisku przez 
uczniów naszej gminy. Dzieci mogłyby orga-
nizować w  swoim środowisku akcje zbierania 
żywności dla swojego pupila oraz śledziłyby jego 
losy w schronisku aż do momentu jego adopcji.  
Jedynym sprawcą bezdomności zwierząt jest 
człowiek, bardzo ważne jest więc poszukiwa-
nie nowych, odpowiedzialnych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt. Świetnym pomysłem jest 
zaangażowanie do tego celu portali społecz-
nościowych i gminnej strony internetowej.  Nie 
zapominajmy, że każde zwierzę to istota zdolna 
do odczuwania cierpienia, a  porzucenie zwie-
rzęcia jest przestępstwem. Dlatego staram się 
być „w porządku” w stosunku do zwierząt i mogę 
przez to śmiało spojrzeć im w oczy.

DZIEŃ MATKI
Każdej Mamie, od któ-
rej wszystko się w życiu 
zaczyna, wspierającej, 
cierpliwej i wyrozumiałej, 
doceniając jej starania 
i stałą obecność w życiu 

dzieci życzymy spełnienia, zdrowia i zawsze wio-
sennego uśmiechu.
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Najmłodsi pasjonaci matematyki mogli 
sprawdzić swoją wiedzę w  pierwszym 
Gminnym Konkursie Matematycznym klas 
I  – III, organizowanym przez Publiczną 
Szkołę Podstawową w Polskiej Nowej Wsi. 
Chęć zapoznania uczniów już w tak młodym wieku 
z formułą testu była głównym powodem zorgani-
zowania tego wydarzenia. Za jakiś czas dzieci te 
będą musiały zmagać się z  pierwszym stresem 
spowodowanym testem szóstoklasisty. Reprezen-
tanci wszystkich gminnych szkół podstawowych 
zostali wyłonieni przez swoich nauczycieli i musieli 
się zmierzyć z wieloma trudnymi pytaniami testo-
wymi. Dla pierwszych trzech miejsc przygotowano 
nagrody książkowe.

Warsztaty plastyczne są jedną z bardzo popu-
larnych metod uczenia się stosowanych na po-
ziomie szkoły podstawowej. Warsztat to zajęcia 
szkoleniowe prowadzone w grupie, polegające 
na wykorzystaniu wszystkich zasobów grupy 
uczniów pracujących we współpracy ze sobą 
w celu kształcenia umiejętności praktycznych. 
20 marca 2015 r. w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w  Domecku i  oddziale przedszkolnym 
zorganizowano ciekawe warsztaty ceramiczne, 
podczas których uczniowie mieli okazję poznać 
tajniki pracy ceramika, wziąć udział w produk-
cji wyrobów ceramicznych, jak również jak 
przystało na warsztatową formę pracy, uczyć 
się od siebie nawzajem dzieląc się swoja wie-
dzą i umiejętnościami. 

W  tym dniu gościem specjalnym w szkole był 
Paweł Wierzbicki, pracownik Centrum Eduka-
cyjnego Rękodzieła CERBUD. Zajęcie praktyczne 
poprzedzone były krótką prelekcją tematyczną, 
będącą inspiracją dla dzieci do dalszej pracy 
z gliną. Uczestnicy wprowadzeni zostali w tajniki 
pracy na kole garncarskim napędzanym nożnie 
i elektrycznie. Zainteresowanie uczniów i przed-
szkolaków było bardzo duże, ale na szczęście 
każdy mógł spróbować samodzielnego toczenia 
na kole, dbając jednocześnie o właściwą posta-
wę i ułożenie rąk, co wcale nie było dla wszyst-
kich zadaniem łatwym. Najprzyjemniejszą czę-
ścią warsztatów było dla dzieci lepienie z gliny 
przy użyciu narzędzi różnymi technikami. Efekty 
pracy poszczególnych uczestników były impo-
nujące. Jedną z ciekawych form powstałych po 
zajęciach była gliniana makieta Domecka z wy-
szczególnionym budynkami i  ulicami. Zajęcia 
ceramiczne rozwinęły wyobraźnię przestrzenną 
dzieci, wrażliwość artystyczną, a  także ukazały 
ich niezwykłą kreatywność. Po pracy uczniowie 
zabrali sobie do domu własnoręcznie wyko-
naną rzecz. 

Magdalena Koszyk

I MIEJSCE - Adam Hankus 
PSP Domecko
II MIEJSCE - Franciszek Woś 
PSP im. J. Korczaka Polska Nowa Wieś
III MIEJSCE - Marcel Pach 
PSP im. ks. J. Twardowskiego Komprachcice

Franciszek Woś, 
uczeń III klasy, 
mieszka i  chodzi 
do szkoły w  Pol-
skiej Nowej Wsi. 
W  pierwszym 
Gminnym Konkur-
sie Matematycz-
nym klas I – III za-
jął drugie miejsce.

- Jestem zadowolony z tego wyniku. Spodzie-
wałem się, że dobrze mi pójdzie, ponieważ 
nauka matematyki sprawia mi dużą przyjem-
ność, choć muszę przyznać, że moim ulubio-
nym przedmiotem jest historia. Cieszę się, że 
zostałem wybrany do reprezentowania mojej 
szkoły w  konkursie. Jestem pewny, że będę 
dalej startował w  tego typu konkursach, nie 
tylko matematycznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Domecku 
może pochwalić się dwiema laureatkami 
– uczennicami szóstej klasy, które z  suk-
cesem rywalizowały o  miano zwyciężczyń 
konkursów: matematycznego oraz religij-
nego. Opiekę nad dziewczętami sprawo-
wała nauczycielka Elżbieta Spychała, która 
przyznaje: - Trzeba dostrzec talent i przede 
wszystkim pomóc dziecku ten talent rozwi-
jać. Bycie laureatem to przede wszystkim 
przykład ogromnej pracy dziecka.

Natalia Siano (na zdjęciu z prawej) z klasy VI 
PSP w  Domecku w  Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym zdobyła 36 pkt. na 40. Zdra-
dza „Wieściom”, jaka była ścieżka do osią-
gnięcia tego sukcesu:
- Po prostu lubię matematykę i chciałam sprawdzić 
swoje umiejętności. Odpowiedzieć na pytanie, czy 
umiałabym coś osiągnąć w  tym temacie. Najpierw 
uczestniczyłam w etapie szkolnym, później gminnym 
i w końcu w wojewódzkim. Przygotowywałam się roz-

wiązując zadania z książek oraz testy z poprzednich 
lat - niektóre samodzielnie, a  niektóre trudniejsze, 
z  panią z  matematyki na zajęciach dodatkowych. 
Brałam już udział w  konkursach matematycznych 
i  z  języka polskiego, w  tamtym roku zostałam lau-
reatem z  religii. Staram się brać na bieżąco udział 
w różnych konkursach. W minionym roku do etapu 
wojewódzkiego zabrakło mi jednego punktu.
Szóstoklasistka Emilia Waliczek została laure-
atką VI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religij-
nej i poświęciła przygotowaniom również dużo 
czasu. Sukces zrekompensował wszystko.
- Na początku, podczas etapu szkolnego trzeba 
było dużo czytać, pani zadawała nam pytania i na 
bieżąco na nie odpowiadaliśmy. Pamiętam, jak 
dzień przed konkursem, już przed ostatnim etapem 
nagrałam się na mp3 i  po prostu słuchałam cały 
czas, bez przerwy, cokolwiek robiłam, cały czas słu-
chałam. Tak naprawdę, to największa zasługa była 
w tym, że nam pani zadawała nam wciąż pytania 
i  tym samym zmuszała do utrwalania wiedzy. Nie 
byłam zbyt zestresowana, ponieważ jestem przy-
zwyczajona do różnych konkursów. Brałam już 
udział w  konkursach śpiewania, skrobania jajek, 
matematycznym, z języka polskiego, gram na sce-
nie, koncertuję w Samorządowym Ośrodku Kultury.

Etap wojewódzki:
Zuzanna Notka VI, Paweł Wenzel V
Karolina Bock V, Agnieszka Smolin V

TWÓRCZE 
WARSZTATY

W AWANGARDZIE WOJEWÓDZTWA
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ZBIGNIEW 
ADAMKIEWICZ

Dyrektor PSP w  Chmielo-
wicach, pedagog z  ponad 
trzydziestoletnim stażem 
pracy; społecznik, promo-
tor zdrowego trybu życia 
i ekologii.

Początek lat 90 , to okres decentralizacji oświaty publicznej 
i przekazanie jej w  ręce samorządu terytorialnego. Gmina 
Komprachcice była jedną z  pierwszych, w  której władze 
samorządowe przejęły obowiązki prowadzenia placówek 
oświatowych. Priorytetem było sprawne zarządzanie pla-
cówką i jej budżetem na miarę możliwości samorządu, sku-
teczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych 
oraz poziom edukacji. Okres ten dla Szkoły Podstawowej 
w  Chmielowicach, przekształconej w  Publiczną Szkołę 
Podstawową w  Chmielowicach był czasem wielu zmian 
zarówno w sferze edukacji , organizacji i  jej wyposażenia. 
Skutki tych pierwszych działań wciąż dają znakomite efekty: 
w  zakresie edukacji uczniowskie osiągnięcia na szczeblu 
gminnym i wojewódzkim, a także, mimo słabej bazy sporto-

wej i braku sali gimnastycznej, wiele sukcesów sportowych. 
Od 15 lat współpracujemy z zaprzyjaźnioną szkołą w Has-
bergen, realizując coroczne wymiany uczniów obu szkół, 
finansując je ze środków zewnętrznych, wdrażamy wiele 
projektów unijnych i  m.in. dzięki nim doposażamy szkołę 
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jesteśmy li-
derami w promowaniu wychowania ekologicznego uczniów 
w Gminie. W maju tego roku nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Chmielowicach przeprowadzą kolejny XVII 
gminny konkurs „Eko Party” dla szkół podstawowych. Pla-
cówka od kilkunastu lat posiada ekologiczne ogrzewanie 
wraz z  instalacją grzewczą z wykorzystaniem oleju opało-
wego, a od dwóch lat jako jedyna wykorzystuje gaz ziemny. 
Siła i wizerunek dyrektora szkoły tkwią w mądrości, efek-
tywności i sukcesach swoich nauczycieli.
Mam przyjemność pracować w tej szkole już 30 lat, nato-
miast funkcję dyrektora sprawuję 22 lata.
Moja działalność społeczna w większości związana była ze 
sportem. Kilkanaście lat byłem szefem sportu szkolnego. 
Obecnie jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Chmie-
lowic, członkiem Gminnej Rady Sportu oraz członkiem Ko-
misji konkursowych w celu opiniowania ofert na realizację 
zadań publicznych.

HENRYK
HAJZYK

Dyrektor PSP w  Do-
mecku, z  ponad dwu-
dz iestop ięc io le tn im 
stażem pracy, w  tym 
15 lat na stanowisku 

dyrektora. Nauczyciel muzyki i  skuteczny menedżer. 
Pasjonat gry organowej i tenisa.

- Odrodzona samorządność dała życiu społecznemu do-
datkową energię i impuls modernizacyjny. Przyczyniła się 
do podniesienia komfortu życia mieszkańców. Nastąpił 
szybszy i bardziej skuteczny przepływ informacji między 
rodzicami a  szkołą. Dało się zauważyć większe zaan-
gażowanie rodziców w życie szkoły i  ich coraz większy 
wpływ na tworzenie i opiniowanie dokumentów: arkusza 
organizacyjnego, programu wychowawczego, programu 
profilaktycznego i innych. Widać było, że zwiększa się 
świadomość społeczności lokalnej na temat funkcjono-
wania szkoły, własnych praw i  pogłębienie współodpo-
wiedzialności za kształt i poziom edukacji. Większe stało 
się też zainteresowanie społeczności lokalnej i organiza-
cji społecznych tym, co dzieje się w szkolnym środowisku 
– łatwiej i  chętniej okazywane było wsparcie i  pomoc. 
Samorządność to przede wszystkim podejmowanie lo-
kalnych inicjatyw wspólnie ze szkołą, mamy większą 
swobodę w dysponowaniu budżetem, a także możliwość 
podejmowania eksperymentów pedagogicznych. Podsu-
mowując, szkołą nie jest własnością państwa, czy partii 
politycznych, ale własnością społeczną, narodową.

ANITA JESSE

Jest nauczycielką na-
uczania początkowego 
w  komprachcickiej szkole 
od 1980 r., a od 2001 r. 
pełni funkcję dyrektora tej 
placówki.

Wspólnie z  rodzicami w  2003 roku podjęłam decyzję 
o  wprowadzeniu zmian, które wpłynęły na poprawę wa-
runków w szkole. Wspólnymi siłami stworzyliśmy szkolną 
świetlicę. Pomagali nam nawet ludzie, którzy nie mieli już 
dzieci w naszej szkole, ale byli i są z Komprachcic. Dużą 
pomocą służył nam Samorząd Gminny, Wójt Gminy. Po-
łożyliśmy w  szkole kafelki, wymieniliśmy okna, drzwi. 
Z czasem otrzymaliśmy dzięki Posłowi na Sejm RP – panu 
Ryszardowi Galli nasze pierwsze komputery. Były one już 
wysłużone, ale jakże cieszyły. W  2014 roku samorząd 
gminny i rodzice zakupili nam już profesjonalną pracownię 

terminalową, z serwerem, który jest jednocześnie stano-
wiskiem nauczyciela oraz z  trzynastoma stanowiskami 
uczniowskimi. W  klasie nareszcie nie ma szumu dzie-
siątków wentylatorów, gdyż terminale uczniowskie ich po 
prostu nie mają. Są ekologiczne i ekonomiczne i zużywają 
ok.90% mniej prądu niż stare komputery. Szkoła to nie tyl-
ko uczniowie i nauczyciele, pracownicy obsługi i admini-
stracji – to wielka społeczność, którą tworzą także rodzice, 
organizacje pozarządowe, parafia. Wspólnie organizujemy 
imprezy dla środowiska. Cieszy nas, że mieszkańcy Kom-
prachcic pomagają nam, kupując ciasta upieczone przez 
mamy naszych uczniów, a  samorządowcy uczestniczą 
w naszych lokalnych imprezach. W 2009 roku cała lokal-
na społeczność pomogła nam wybrać imię naszej szko-
ły, której patronem został ksiądz poeta Jan Twardowski. 
Po zakończeniu rekrutacji do szkoły czeka nas pierwsze 
oficjalne spotkanie z nowym Wójtem Gminy – panem Le-
onardem Pietruszką. Mam nadzieję, że będzie miał dla 
naszej szkoły dużo serca i wspólnie z radnymi pomoże 
nam rozwiązywać problemy szkoły.

ZOFIA
KOTOŃSKA

 Zofia Kotońska od 1997 
roku dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Pol-
skiej Nowej Wsi, radna 
Powiatu Opolskiego czte-
rech kadencji, działacz 
społeczny.

To bardzo trafne stwierdzenie Tadeusza Mazowieckiego nie jest 
obce dyrektorowi szkoły. Codziennie uczestniczę w działaniach 
dla dobra placówki, którą kieruję i naszej Małej Ojczyzny. 
Dzięki współpracy z  samorządem gminnym szkoła od lat 
jest modernizowana i  zyskuje nowy wygląd. Uczniowie 
uczestniczą w działaniach dla środowiska lokalnego, uczą 
się samorządności na terenie szkoły i miejscowości.
Działalność samorządową realizuję nie tylko jako dyrektor, 
mieszkaniec, ale również jako radna Powiatu Opolskiego. 
Funkcję tę pełnię od czterech kadencji, a  doświadczenie, 
które przez lata zdobyłam pomaga mi w realizacji zadań dla 
dobra Gminy Komprachcice. 
Nowe chodniki, drogi, modernizacja Domu Dziecka 
w  Chmielowicach to tylko niektóre działania zrealizowane 
dzięki pracy w samorządzie. Działalność samorządowa na 
szczeblu gminnym i powiatowym daje mi dużo satysfakcji, 
ale mogę ją realizować tylko dzięki ludziom, ich zaufaniu, 
sugestiom i pomocy.
Razem uczestniczymy w  tworzeniu nowego oblicza Samo-
rządu i  roli jaką powinien pełnić. Samorządowiec powinien 
być dla ludzi i razem z ludźmi budować naszą Małą Ojczyznę.
Bo to jak będzie wyglądała nasza miejscowość, gmina, po-
wiat jest w naszych rękach.

BOGUMIŁA
SAWARYN

Dyrektor Publicznego Gim-
nazjum w  Komprachcicach, 
nauczycielka od 37 lat, od 
32 lat związana z  Kom-
prachcicami. 
Gimnazja powstały, gdy sa-

morządy miały już pewne doświadczenie w  prowadzeniu 
szkół. Sprawnie działający samorząd zawsze gwarantuje 
właściwy rozwój wszystkich jednostek gminnych, a  więc 
także placówek oświatowych. Przekazanie dyrektorowi 
szkoły możliwości podejmowania pewnych decyzji staje się 
impulsem do szybszego i głębszego rozwoju placówki. Tak 
się stało w przypadku gimnazjum w Komprachcicach. Ów-
czesny dyrektor ś.p. Dariusz Brzozowski wykorzystał taką 
możliwość. Poszerzył propozycję szkoły o  język angielski 
i  wychowanie fizyczne, pozwolił uczniom na współdecy-
dowanie w sprawach ich dotyczących, rodzice mieli wpływ 

na wychowanie i kształtowanie osobowości młodego czło-
wieka w szkole. Taką politykę kontynuował jego następca 
Leonard Pietruszka. Dzięki niemu gimnazjum poszerzyło 
swoje propozycje o  zajęcia z  matematyki, informatyki, 
o możliwość współpracy z opolskim teatrem czy jednostką 
wojskową. Pan Leonard Pietruszka przystąpił do projektu 
e-szkoły pozbywając się kredy i  czarnych tablic. Umożli-
wił w  ten sposób stałą kontrolę przez rodziców postępów 
w nauce dzieci i łatwiejszy kontakt z wychowawcą. Położył 
nacisk na promowanie kultury lokalnej, umacnianie związku 
z  małą ojczyzną. Uczniowie, działając w  SU, mają szansę 
na wykazanie się swoimi umiejętnościami i  zainteresowa-
niami. Szkoła zarządzana przez dyrektora nie ogranicza się 
do funkcji odtwórczej, ale staje się kreatywna, przygoto-
wuje młodych ludzi do pracy na rzecz społeczeństwa, uczy 
współpracy i  odpowiedzialności za siebie i  innych. Udział 
rodziców w życiu gimnazjum sprawia, że decyzje dyrektora 
nabierają większej wartości i znaczenia. Dobry dyrektor zna 
potrzeby swoich wychowanków i stara się im sprostać. Sa-
morządność sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
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UWAGA! KONKURS!
WODNY ŚWIAT PROKADO

Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie serdecznie 
zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie plastycz-
nym pod tytułem „Woda i ja”. Celem konkursu jest 
propagowanie u dzieci postaw społecznych polega-
jących na trosce o ochronę środowiska naturalnego 

oraz dostrzeganie istotnej roli wody i jej zasobów w 
codziennym życiu człowieka, zwierząt i roślin; a także 
kształtowanie wiedzy na temat produkcji, uzdatniania, 
oczyszczania oraz oszczędzania wody.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół 
podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest wykona-
nie pracy plastycznej - plakatu w dowolnej technice na 
kratce papieru formatu A4 dotyczącej tematu konkur-

su. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Prace 
należy nadsyłać do 15 maja 2015 roku na adres:

Związek Gmin „PROKADO”
ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków 
z dopiskiem: „konkurs”

Szczegółowo warunki uczestnictwa określa Regulamin 
konkursu zamieszczony na stronie internetowej Związku 
Gmin „PROKADO” (www.prokado.pl).

W szkole podstawowej w Ochodzach trzyoso-
bowe reprezentacje wszystkich gminnych 
szkół w  różnych konkurencjach dokumen-
towały swoją znajomość książek, których 
bohaterem jest Tomek Wilmowski z powieści 
Alfreda Szklarskiego. Polonistki ze wszyst-
kich placówek we współpracy z gminną bi-
blioteką zaproponowały dzieciom i młodzieży 
czytanie powieści „W pustyni i w puszczy”. 
Okazuje się, że uczniowie z  terenu gminy 
Komprachcice nie samym internetem żyją.

Śladami Tomka

Konkurs w Ochodzach został zorganizowany po raz 
pierwszy. Zadania zostały dobrane w sposób, który 
nie tylko pozwolił sprawdzić wiedzę o przygodach 
Tomka, ale także nie znudził uczestników. W pierw-
szej konkurencji najważniejsze były rekwizyty, które 
konkursowicze po wylosowaniu przypisywały kon-
kretnej książkowej sytuacji. Druga konkurencja wy-
magała szybkich odpowiedzi na pytania, a  trzecia 
układania puzzli i wykazania się wiedzą, co odkryte 
grafiki przedstawiają. Wśród obrazów była: konste-
lacja gwiazd, formacja roślinna charakterystyczna 
dla Australii, burza piaskowa, Góra Kościuszki. 
Wszystkich zachwyciła czwarta konkurencja – 
mapa odwzorowująca drogę Tomka Wilmowskiego 
z Europy do Australii. Wszystkie materiały konkurso-
we przygotowali pracownicy szkoły. W pierwszych 
gminnych zmaganiach czytelniczych zwyciężyły 
uczennice z Domecka:  Natalia Siano, Zuzanna Not-
ka, Emilia Waliczek. Drugie miejsce zajęła szkoła 
z  Komprachcic: Mateusz Stańczak, Jakub Szopa, 

Dariusz Suchodolski. Trzecie - Polska Nowa Wieś, 
którą reprezentowali: Mikołaj Gawron, Filip Skrok, 
Stanisław Woś. Uczestnicy, którzy zajęli czołowe 
miejsca, otrzymali nagrody książkowe, a pozostali 
drobne upominki.

Jak czytać, to ładnie

Inny charakter miała akcja, podczas której ucznio-
wie klas IV-VI sięgnęli po popularną powieść Henry-
ka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” oraz tekst 
„Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego i przygoto-
wali ich wyjątkowe interpretacje – tutaj ważne było 
także to, w jaki sposób konkursowicz czyta na głos. 
Afryka, jako motyw konkursu, wszystkim przypadła 
do gustu. Temat ten wymagał też dużego zaanga-
żowania i wielu godzin przygotowań. W sali Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Komprachcicach, instytucji, 
która wsparła organizacyjnie polonistki, można 
było oglądać albumy i fotografie, które wprowadziły 
uczestników w afrykański klimat. Była także przygo-
towana specjalnie gazetka przypominająca o  tym, 
w XIX wieku i Opolanie zwiedzali Afrykę. Konkurs 
miał rozwijać zainteresowania czytelnicze i zachę-
cać do czytania lektur. Przed oficjalnym czytaniem 
powieści Andrzej Skiba – aktor i animator zajęć te-
atralnych w opolskim MDK poprowadził warsztaty 
z emisji głosu. 
- Całe ciało jest instrumentem głosu, żeby uru-
chomić głos, trzeba uruchomić ciało. Nie da się 
stanąć w ciasnej bibliotece i po prostu zacząć. Nie 
ma szans. Cały człowiek jest instrumentem głosu. 
Od dziesięciu lat sam zgłębiam temat emisji głosu 
i prowadzę zajęcia w całej Polsce z różnymi gru-

pami zawodowymi, z nauczycielami, z  trenerami, 
z menadżerami, nawet z tłumaczami przysięgłymi 
i z dziećmi i młodzieżą. Dzieci na tę formę zajęć 
reagowały doskonale. Nie należy ich traktować 
w sposób infantylny, tylko jak osoby dorosłe - od 
razu „rosną” i idą w górę pod względem warszta-
towym – tłumaczy Andrzej Skiba. 
Warsztaty obejmowały ćwiczenia: rozluźniające 
ciało, oddechowe,  fonacyjne (np. łączenie samo-
głosek ze spółgłoską, wymawianie krótkich zdań 
ze stopniowym zwiększeniem siły głosu), arty-

kulacyjne (jak łamańce językowe). Andrzej Skiba 
był również członkiem jury wraz z  metodykami 
Agnieszką Skrzydelską i Anetą Jeziorny.
- Młodzież przygotowała dwa teksty. Nauczycie-
le dostali mailowo materiały w  formie PDF, żeby 
łatwiej można było się zapoznać, wskazaliśmy 
fragmenty, które powinni byli wybrać – tłumaczy 
Monika Kałuża z PSP Wawelno, inicjatorka akcji.

Monika Prześlakiewicz

ROZCZYTANA GMINA Czytanie na głos wydaje się proste, ale czy tak jest naprawdę?

Konkurs w Ochodzach wzbudzał wśród uczestników 
wiele pozytywnych emocji

Kwiecień 2015 7



W dniu 19 marca 2015 r. na hali OSiR w Komprach-
cicach odbył się gminny turniej „Małego Olimpijczy-
ka”. Jest to zbiór ośmiu konkurencji, rozgrywanych 
na zasadzie wyścigów sztafetowych, zawierających 
elementy lekkoatletyki (bieg, skok), gimnastyki 
(przewroty w przód), sportów drużynowych (kozło-
wanie piłki, prowadzenie slalomem piłeczki teniso-
wej kijem hokejowym) oraz wiele innych ćwiczeń 
sprawnościowych. Za każdą konkurencję drużyny 
otrzymują punkty w  zależności od zajętego miej-
sca. W  zawodach wzięły udział drużyny mieszane 
(5 dziewcząt + 5 chłopców) reprezentujące wszyst-
kie szkoły podstawowe z  terenu naszej gminy. Od 
początku turnieju ton wydarzeniom nadawał team 
z  Wawelna, który wygrał sześć konkurencji. Dużo 
więcej emocji przyniosła rywalizacja o kolejne miej-
sca na podium a rozstrzygnięcia przyniosła dopiero 
ostatnia konkurencja. 

Wyniki zawodów:

  1. Wawelno - 44 pkt.
  2. Domecko - 34 pkt.
  3. Chmielowice - 33 pkt.
  4. Komprachcice - 30 pkt.
  5. Ochodze - 18 pkt.
  6. Polska Nowa Wieś - 10 pkt.  
 
Po zawodach „Małego Olimpijczyka” wyrówna-
ła się klasyfikacja na „Najbardziej Usportowioną 
Szkołę”, którą dalej otwiera szkoła z Komprachcic 
(40 punktów), ale już tylko jednym punktem wy-
przedza ona Wawelno (39). Kolejne miejsca zaj-
mują: Chmielowice (31), Ochodze (20), Domecko 
(18) i Polska Nowa Wieś (15). 

Piotr Szczubiał

W  dniu 18 marca 2015r. drużyna Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
z  Komprachcic wzięła udział w  Półfinale Woje-
wódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
siatkowej dziewcząt, który odbył się w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Mimo braku awansu do finału występ 
należy uznać za udany – siatkarki ostatecznie 
wywalczyły piąte miejsce wśród wszystkich szkół 
podstawowych województwa opolskiego. Druży-
na Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w  Komprachcicach występowała 
w składzie: Joanna Pieczykolan, Julia Niedworok, 
Barbara Ryba, Marcelina Januszkiewicz, Aleksan-
dra Paszek, Paulina Buchla, Wiktoria Romańska, 
Weronika Stelnicka, Amelia Wawrzyniak, Karolina 
Ciesiółka.

PS

LKS OSiR KOMPRACHCICE
ZAPRASZA NA

II TURNIEJ 
PIŁKI RĘCZNEJ dzieci 

(rocznik ur. 2002 i młodsi) 
IM. DARIUSZA BRZOZOWSKIEGO

KIEDY: 29 maja br.
GDZIE: hala sportowa Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Komprachcicach

W imieniu organizatorów zapraszamy 
zawodników i kibiców.

9 i 10 maja 2015 r. w godz. 9.00-15.00 na kor-
tach tenisowych kompleksu sportowego „Orlik 
2012” odbędzie się I  Otwarty Turniej Tenisa 
Ziemnego w Komprachcicach

Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Komprachcicach 
zaprasza wszystkich chętnych obu płci znający 
przepisy gry i posiadający podstawowe umiejęt-
ności gry w  tenisa ziemnego. Zawody zostaną 
rozegrane w  kategorii kobiet i  mężczyzn z  po-
działem na kategorie wiekowe: dzieci (do 12 lat), 
młodzież (do 18 lat), dorośli.

Zgłoszenia przyjmuje Bogusław Rączka, 
tel. 668278811 lub mail: bogracz@op.pl

Jest możliwość zgłoszenia się także w  dniu 
turnieju w  godz. w  godz. 9.00-10.00, jednak 
o  udziale decyduje kolejność zgłoszeń (liczba 
miejsc ograniczona).

Uczestnicy turnieju zostaną nagrodzeni meda-
lami za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomami 
i upominkami.

Siatkarki klubu LUKS „Sukces” Komprachcice po 
raz kolejny uczestniczyły w ogólnopolskim turnie-
ju mini piłki siatkowej i  po raz kolejny z  niezłym 
wynikiem. W  „Turnieju Wiosny” organizowanym 
w  podwarszawskim Błoniu zawody rozgrywane 
były w  dwóch kategoriach wiekowych: „dwójek” 
(rocznik 2004) oraz „trójek” (rocznik 2003). Na-
sza jedyna drużyna w kategorii młodszej grająca 
w  składzie: Aleksandra Paszek, Maria Bodzioch 
oraz Weronika Stelnicka zajęła ostatecznie III 
miejsce. Zawodniczki pierwszej „trójki” LUKS 
„Sukces”: Julia Niedworok, Michelle Maculak, 
Ewa Sosińska pokonały wysoko rywalki i  zajęły 
I  miejsce, wracając z  pucharem, medalami oraz 
statuetką dla najlepszej zawodniczki turnieju, któ-
rą została Julia Niedworok. Gorzej poszło drugiej 

„trójce” LUKS, którą tworzyły: Katarzyna Kuchar-
ska, Wiktoria Romańska, Emilia Adamkiewicz 
i Patrycja Siendzielorz. Siatkarki zajęły ostatecznie 
9 miejsce. Były to kolejne sukcesy podopiecznych 
Małgorzaty i  Piotra Szczubiałów w  tym sezonie. 
Aleksandra Paszek, Maria Bodzioch oraz Weronika 
Stelnicka do tej pory wygrały dwa turnieje ogól-
nopolskie w  Głuchołazach oraz Rokietnicy (koło 
Poznania), były także drugie w  Niepołomicach. 
Wygrały również turniej o  zasięgu wojewódzkim 
w  Niemodlinie, a  w  podobnym turnieju w  Kom-
prachcicach zajęły drugie miejsce. Nasza „trójka” 
zajmowała drugie miejsca w Głuchołazach, Toma-
szowie Mazowieckim i Niemodlinie oraz pierwsze 
w Komprachcicach.

PS
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TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

SIATKARKI NA MEDAL
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