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GMINA NAPRAWDĘ ODLOTOWA!

Byliśmy razem

Tłumy bawiły się podczas jubileuszu istnienia Gminy Komprachcice. Teren lotniska w Polskiej
Nowej Wsi stał się na trzy dni miejscem spotkań mieszkańców. Strefa kibica, koncerty, pokazy,
kabaret, loty balonem, szybowcem, tańce, a przede wszystkim doskonała atmosfera, sprzyjająca
integracji – wszystko to sprawiło, że święto upamiętniające 45 lat istnienia gminy na długo da się
zapamiętać. Fotorelacja na stronie 5

ŚWIĘTO GMINY KOMPRACHCICE

Strażacy mają moc!

Podczas zaplanowanych w ramach projektu „Odlotowa
Gmina Komprachcice” działań była również akcja uczenia
udzielania pierwszej pomocy przez najmłodszych mieszkańców gminy. Prowadzili są druhny i druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jednostki OSP Domecko.
O strażakach, zawodach i akcji rejestracji dawców szpiku
piszemy na stronch 3 i 7.

DZIEŃ DZIECKA

Młode wędki

Koło PZW w Komprachcicach zorganizowało ponownie
zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży.
Mimo deszczu blisko pięćdziesiątka młodych wędkarzy
stanęła do rywalizacji.
O wydarzeniu piszemy na stronie 7

KOMPRACHCICE

Ach, ci seniorzy…

Ta komprachcicka ekipa budzi zainteresowanie wszędzie,
gdzie się pojawi i wśród wszystkich, którzy o niej usłyszą.
Ponad siedemdziesiątka seniorów z Komprachcic działa,
bawi się i tworzy. Monika Poremba z okazji Dnia Matki
przygotowała swoim koleżankom piękne kwiaty z bibuły.
Był to jednak tylko jeden mały element majowego spotkania, o pozostałych piszemy na stronie 8
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BIEGANIE, NORDIC WALKING

SOK KOMPRACHCICE

Już 1 lipca br. odbędzie się impreza sportowo-rekreacyjna, na którą
czekają wszyscy sympatycy biegów, chodzenia z kijami oraz każdego
przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach. Doroczne rodzinne zmagania biegowe zaplanowane
zostały na dwóch dystansach: 9,5 km oraz 5,9 km, a w kategorii nordic
walking (trasa przygotowana specjalnie dla seniorów, ale udział może
wziąć każdy zainteresowany): 3,4 km.

Festiwal ma charakter konkursu i adresowany jest do dzieci, młodzieży
szkolnej oraz osób dorosłych.

Rodzinne Podbiegi po raz czwarty

Piękne piosenki w pięknym wykonaniu
W przeglądzie biorą udział soliści w kategoriach: I – soliści szkoła podstawowa klasy I-III i młodsi, II – soliści szkoła podstawowa klasy IV-VII i
gimnazjum, III – soliści szkoła ponadgimnazjalna i dorośli.

Celem festiwalu jest promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
To, co wyróżnia imprezę komprachcicką to szczególnie malownicze trasy, piosenek Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego, pomoc w odkrywaniu
które wiodą przez piękną część wsi – stolicy gminy. Zapraszamy na stronę możliwości wokalnych, oraz doskonalenie warsztatu muzycznego wykointernetową osir.komprachcice.pl i zapisywanie się na bieg!
nawców poprzez wymianę pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej.

Gmina Komprachcice oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
zapraszają serdecznie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w:
„RODZINNYCH PODBIEGACH 2018” ORAZ „BIEGU DZIECI”
Miejsce: kompleks LA przy hali OSiR w Komprachcicach, ul. Szkolna 18,
Termin: 1 lipca 2018r. (niedziela), Trasa: bieżnia LA,
Dystans:
Godz. 11.30 – przedszkolaki – ½ okrążenia (120 metrów),
Godz.11.45 – klasy I – III PSP – 1 okrążenie (240 metrów),
Godz. 12.00 – klasy IV – VII PSP – 2 okrążenia (480 metrów),
Zapisy: bezpośrednio przed biegiem,
Nagrody: dla wszystkich uczestników biegu pamiątkowe medale.
Zachęcamy uczennice, uczniów oraz nauczycieli, szkół podstawowych
oraz gimnazjum, do udziału w biegu głównym na jednym z trzech dystansów: 3,4 km (Nordic Walking), 5,9 km lub 9,5 km.
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wawelno bezkonkurencyjne!
Od lat strażacy z jednostki OSP w Wawelnie nie
pozwalają odebrać sobie znakomitych pozycji
w zawodach sportowo-pożarniczych. W tym
roku znów sięgnęli po miejsce pierwsze.
Święto Gminy Komprachcice rozpoczęły zawody sportowo-pożarnicze jednostek gminnych
ochotniczych straży pożarnych. W konkurencjach
uczestniczyli gościnnie także strażacy czeskiego
partnera, Mesto Albrechtice. Zawody, organizowane przez OSP Ochodze poprowadził Michał
Luty – Komendant Gminny Gminy Tułowice,
głównym sędzią sprawiedliwym był kpt. Piotr Bibułowicz. Zmagania strażackie, podobnie jak cała
impreza związana z jubileuszem 45 lat istnienia
Gminy Komprachcice odbywała się na lotnisku
w Polskiej Nowej Wsi.
– Przygotowania i sama organizacja zawodów
na pewno różniły się od lat poprzednich przede
wszystkim ze względu na miejsce. Po raz pierwszy
zawody odbywały się na lotnisku w Polskiej Nowej
Wsi. Trzeba było miejsce to przygotować, teren
został wcześniej zabezpieczony, wykoszenie
trawy zapewnił Urząd Gminy w Komprachcicach,
my przygotowaliśmy konkurencje. W tym roku

brały udział w zawodach wszystkie jednostki,
oczywiście wygrało Wawelno – podsumowuje
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochodzach, Marek Heinze.
Strażackie zawody to okazja do wzajemnej rywalizacji i pokazu wyszkolenia bojowego strażaków,
ale też niezwykłe widowisko, które każdego roku
cieszy oko mieszkańców gminy. W ćwiczeniach
bojowych oraz biegu sztafetowym strażacy
starają się nie tylko pokazać umiejętności, wiedzę i doświadczenie, ale też wykonać wszystko
w jak najkrótszym czasie. W tym roku strażacy
konkurowali w kategoriach: seniorzy, seniorki, młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopcy,
młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewczęta,
harcerze. Wszyscy strażacy tej ostatniej grupy
zostali wyróżnieni pierwszymi miejscami.

Wyniki tegorocznych zawodów
sportowo-pożarniczych:
Seniorzy grupa A
Wawelno
Domecko
Komprachcice
Polska Nowa Wieś
Ochodze
Seniorki grupa C
Wawelno
Domecko

MDP Chłopcy
Wawelno
Polska Nowa Wieś
Domecko
Komprachcice
MDP dziewczęta
Wawelno
Polska Nowa Wieś

STRAŻACY NA POMOC

Zostań dawcą

W drugim dniu imprezy „Odlotowa Gmina Komprachcice” jednostka OSP Domecko zorganizowała akcję rejestrowania dawców szpiku i komórek
macierzystych dla Fundacji DKMS. Chęć pomocy
innym zgłosiło kilkanaście osób. Strażacy z Domecka promowali ideę „dzielenia się cząstką
siebie” już drugi raz.
– Częścią tej akcji jest również promowanie uczenia
się udzielania pierwszej pomocy. Prowadzimy grupę
młodzieży przy jednostce OSP, uczymy udzielania
pierwszej pomocy, przygotowujemy do zawodów
– mówi Sebastian Dambiec, Komendant OSP
Gminy Komprachcice, Naczelnik OSP Domecko.
Koordynacją akcji Fundacji DKMS jest Nikol Rimpler, druhna jednostki z Domecka oraz opiekunka
drużyny młodzieżowej.
– Naszym zadaniem jest propagowanie, rejestrowanie potencjalnych dawców szpiku i komórek
macierzystych przede wszystkim dla biorców z nowotworami krwi. Mimo coraz większej liczby zarejestrowanych dawców na całym świecie, wciąż jest
bardzo mała szansa na znalezienie zgodnego dawcy
– statystycznie to nawet jeden do miliona. Dlatego,
im więcej dawców zarejestrowanych w Fundacji,
tym większa szansa – mówi Nikol Rimpler.
Dawcą może zostać każda zdrowa osoba od 18
do 60 r.ż., z tym, że rejestrowane są osoby do 55
roku życia, po przekroczeniu 60 lat, z bazy są automatycznie wykreślani ze względu na wiek. Podczas
akcji prowadzonej w trakcie święta Gminy Kom-

prachcice strażacy z Domecka przeprowadzali
wstępny wywiad z potencjalnymi dawcami, pytali
o choroby, brane leki, pobierali wymaz patyczkami
z jamy ustnej.
– Zebrany materiał przesyłamy do Fundacji, tam
rozpoczyna się kolejny etap procedury: ustalany
jest genotyp dawcy, a gdy znajdzie się zgodny
biorca to ta osoba i tak jest wysyłana na dodatkowe,
szczegółowe badania. Materiał dawcy pobiera się
z krwi obwodowej lub punkcją z kości biodrowej –
tłumaczy Nikol Rimpler.
Doświadczenia strażaków z Domecka pokazują, że zainteresowane byciem dawcą są przede
wszystkim osoby młode. Niektórzy nie mogą się
doczekać ukończenia osiemnastu lat.
– Zaskoczyło nas też to, że było duże zainteresowanie wśród osób starszych, które co prawda nie
mogą się już zarejestrować, ale chętnie promują
tę akcję – zdradza koordynatorka.

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy
dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. Fundacja DKMS działa
w Polsce od 2008 roku jako niezależna
organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka
Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra
Zdrowia. W ciągu blisko 10 lat Fundacja
zarejestrowała w Polsce ponad 1 300 000
potencjalnych Dawców. Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie
wspierania osób potrzebujących pomocy
ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny
lub emocjonalny; promowania nauki oraz
badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia
publicznego.
(źródło: www.dkms.pl)
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45 LAT GMINY KOMPRACHCICE

Spotkanie po latach

Obchody jubileuszu rozpoczęły się 5 czerwca br. mszą świętą z udziałem
ks. Biskupa Andrzeja Czai w intencji mieszkańców Gminy Komprachcice
w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi. Goście, wśród
których nie zabrakło ludzi ważnych dla powstania i rozwoju gminy,
spotkali się następnie na gali samorządowej w restauracji „Urban”
w Polskiej Nowej Wsi.

Gratulacje z okazji rocznicy powstania gminy składali: Szymon Ogłaza
– członek Zarządu Województwa Opolskiego, Henryk Lakwa – Starosta
Opolski, Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola, Andrzej Wesołowski – burmistrz Tułowic, Marek Leja – Wójt Gminy Dąbrowa. Wójt
Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka zauważył, że takie spotkania
są przede wszystkim okazją do złożenia podziękowań na ręce tych, którzy
przez lata byli i są związani z gminą.

SPORTY SYLWETKOWE

POKAZY KULTURYSTÓW

Znakomite nazwiska pojawiły się na scenie imprezy „Odlotowa Gmina Komprachcice” i było
naprawdę „Odlotowo"! Przed zgromadzoną licznie publicznością zaprezentowało się trzech
przedstawicieli sportów sylwetkowych: Katarzyna
Chłopecka, Wojciech Kampa oraz Sandro Sołowiej. Zostali przyjęci euforycznie, a ich prezentacje
– nawiązujące do układów zawodów sportowych
– zostały gorąco przyjęte. Mieszkańcy gminy
mieli także okazję dowiedzieć się, jak wygląda
przygotowanie zawodników, ile czasu poświęcają
na treningi, jaką dietę stosują. Dla wielu pokazy kulturystyczne były z pewnością inspiracją
do zmiany trybu życia na zdrowszy i motywacją
do poprawy sylwetki przed wakacjami.

Paweł Dyszlewicz, trener personalny, członek
grupy K&P Trenerzy Personalni Opole:
– Dzisiejsze czasy są takie, że młodzi ludzie
wyglądają coraz gorzej. Wpływa na to złe odżywianie, brak ruchu. Zdrowego trybu życia
trzeba uczyć od małego, zaszczepić bakcyl
sportowy, przede wszystkim dla zdrowia. Nie
chodzi o wygląd, czy bycie sportowcem. Nie
przekonuję do trzymania ścisłej diety, bo najczęściej to wcale nie jest najważniejsze, tylko
do zdrowego odżywiania się, odrzucenia słodyczy, fastfoodów, żywności przetworzonej.
Trzeba pamiętać o większej podaży białka,
umiarkowanej ilości węglowodanów, jedzeniu
warzyw, produktów bez konserwantów.

Wojciech Kampa, kulturysta, trener personalny, pochodzi z Wawelna
– Kulturystyką zawodową zajmuję się od dziewięciu lat, a trenuję od piętnastu. Moje życie
zawodowe jest związane z moim sportem. Pracuję jako trener, wspieram tych, którzy traktują
ten sport rekreacyjnie, chcą schudnąć, poprawić
swoją sylwetkę, ale także przygotowuję zawodników oraz trenuję tych, którzy chcą rozpocząć
swoją przygodę z kulturystyką. Jestem sześć
tygodni po Mistrzostwach Polski, zdobyłem
brązowy medal w swojej kategorii – kulturystyka
najcięższa, czyli sto kilogramów plus. Zauważyłem, że obecnie bardzo dużo młodych ludzi
interesuje się kulturystyką, czy też poprawą swojej
sylwetki. To bardzo dobrze, że w wieku kilkunastu
lat zabierają się za to, poświęcają czas na sport.
Mogę im doradzić, żeby na początku tej drogi
zasięgali porady kogoś doświadczonego, niekoniecznie kolegi, który trenuje miesiąc dłużej.
To pozwoli im uniknąć błędów, który mogą być
powielane latami.

Katarzyna Chłopecka, reprezentantka
sportów sylwetkowych w kategorii „bikini fitness”, członkini grupy K&P Trenerzy
Personalni Opole, mieszkanka Domecka
– Trenuję już siedem lat, po trzech latach zdecydowałam się na udział w konkurencji „bikini
fitness”. To sport delikatniejszy, znaczenie, prócz
umiejętności sportowych, ma także uroda, makijaż, strój, prezencja. Mam naturalnie dobrą
sylwetkę, ponieważ ze sportem byłam związana
od dziecka, z pewnością pomaga mi to na obecnym etapie zawodniczym. Układy do pokazów
przygotowuję sama, ale nad pozycjami, które
są wymagane podczas zawodów pracuję z Grzęgorzem Kępą z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Sandro Sołowiej, 19 lat,
mieszkaniec Opola
– Trenuję cztery i pół roku, zacząłem dla siebie
i dla dziewczyny, ale w pewnym momencie
przestałem trenować „pod kogoś”. Ten sport
zaczął mi się podobać i postawiłem na siebie.
Występowanie podczas tak dużej publiczności
wiąże się oczywiście z tremą, ale jak się lubi
wchodzić na scenę, to trema ta jest miła. Ja się
cieszę, że mogę zaprezentować to, co osiągnąłem
i czego się nauczyłem.
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komprachcice!

W świętowaniu jubileuszu 45 lat istnienia
Gminy Komprachcice brali również udział
przedstawiciele czeskiego partnera – Mesto Albrechtice. Starosta Luděk Volek oraz
jego zastępca Mar tin Špalek wręczając
okolicznościowe upominki przypomnieli,
że współpraca z Gminą Komprachcice układa
się znakomicie i nie ogranicza się jedynie
do oficjalnych kontaktów. Coraz więcej jest Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi można było
przyjaźni między rodzinami, które chętnie sprawdzić się w roli pilota szybowca, ale też
Czeska dechovka jak zawsze rozruszała zgroma- goszczą Polaków u siebie, jak i odwiedzają wzbić się w powietrze balonem…
dzonych pod namiotem na lotnisku w Polskiej nasze piękne strony.
Nowej Wsi gości. Były tańce i solowe wystąpienia!

Imprezę prowadzili: Linda Wencel oraz Robert
Klimek – instruktorzy Samorządowego Ośrodka
Kultury w Komprachcicach. Oni też, jak część
składu zespołu bluesowego „Day Off” wystąpili na
scenie „Odlotowej Gminy Komprachcice” z „mocnym uderzeniem” i klimatycznymi balladami.

Gwiazda disco polo – Andre – rozkręcił publiczność swoimi przebojami i energetyczną
osobowością. Wszyscy bawili się doskonale,
a to był dopiero początek „Odlotowej Gminy
Komprachcice”!

Zróżnicowany i atrakcyjny program jubileuszowych dni dawał gwarancję, że każdy znajdzie
w nim coś dla siebie. Miłośnicy mocnych wrażeń
dopingowali pokazy stuntu motocyklowego…

To były dni prawdziwie rodzinne – na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi bawiły się wszystkie pokolenia.

Kabaret Młodych Panów zgromadził pod imprezowym namiotem tłumy. Publiczności przypadły
do gustu skecze przygotowane przez artystów,
których nagradzali oklaskami i śmiechem!

Festyn Odlotowa gmina Komprachcice dofinansowany był za pośrednictwem
Euroregionu Pradziad ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa - Przekraczamy granice.
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POETYCKIE IMPRESJE

Zachwycić się
X edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Impresje…” już za nami! Tym razem hasło
konkursu było niejako sumą haseł poprzednich
dziewięciu edycji. Teksty poprzednich edycji
dotykały tematu – lub mówiły między innymi
o miłości, nadziei, wierze, radości, domu – ale
rozumianego bardzo szeroko… – jako „rodzina”,
„ojczyzna”. W tym roku hasło konkursu brzmiało:
„Zachwycić się życiem, człowiekiem… światem”.

LAUREACI X KONKURSU
RECYTATORSKIEGO „Impresje… 2018”:
Młodsza kategoria wiekowa:
I miejsce: Marta Pater (PSP z Tułowic, utwór:
Cz. Miłosz, „Piosenka o końcu świata”)
II miejsce: Anastazja Podborowska (Szkoła
Podstawowa TAK z Opola, utwór: K.I. Gałczyński
„Satyra na bożą krówkę”)
III miejsce: Kinga Dolipska (PSP z Wawelna,
utwór: W. Szymborska „Nic dwa razy”) oraz Julia
Gala (PSSP z Ochódz, utwór: „Tęczowy duszek”
Wyróżnienie: Amelia Radawiec (PSP z Tułowic,
utwór: R. Strug „Wiosna”)
Starsza kategoria wiekowa:
I miejsce: Matylda Gaweł (Szkoła Podstawowa
TAK z Opola J. Baran „Ballada o Bogu na emeryturze”)
II miejsce: Aleksandra Lotko (Szkoła Podstawowa
TAK z Opola, utwór: W. Broniewski „Szczęście”)
III miejsce: Kamil Jurek (PSP w Komprachcicach, J. Tuwim „Szczęście”) oraz Mariusz Szlapa
(PSP w Komprachcicach, utwór p.t.: „Uważaj
na to zdanie”)
Wyróżnienie: Maria Szuster (PG nr 9 z Opola,
utwór: R. Strug „Nieuchronność”)

Z okazji okrągłego jubileuszu konkursu z młodymi
recytatorami spotkał się Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka, który, będąc dyrektorem
Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Komprachcicach towarzyszył
„narodzinom” wydarzenia. W tym roku to właśnie
Leonard Pietruszka i obecna dyrektor placówki
– Bogumiła Sawaryn – wspólnie zapalili symboliczną świecę – otwierając X edycję „Impresji…”
Rozpoczęcie prezentacji poprzedziło przedstawienie historii konkursu.
– Dyrektor Bogumiła Sawaryn, Anna Białoskórska – kierownik ZOPO oraz Barbara Langner
– dyrektor gminnej biblioteki od lat służą wsparciem, pracą w komisji oceniającej – uczestnicząc
w prawie wszystkich edycjach. Pomagają nam
ludzie teatru, kultury i nauki, którzy z miłości
do młodzieży i sztuki recytacji czy zamiłowania
do pięknego słowa – ofiarowali bezinteresownie
swój czas. Bardzo im za to wszystko dziękuję –
podsumowuje cykl konkursów Stefania Gwóźdź,
inicjatorka i organizatorka „Impresji…”
W kategorii klas młodszych wystąpiło 15 uczestników, a w kategorii klas starszych – 17 uczniów.
Gościliśmy reprezentacje dziewięciu szkół. Recytatorzy przesłuchiwani w dwóch kategoriach
wiekowych (klas IV – VI oraz VII i II-III G) za-

prezentowali recytację przygotowanych utworów poetyckich, które swoją wymową miały
nawiązywać do hasła obecnej edycji. Nowym
doświadczeniem dla uczestników było zaprezentowanie wylosowanego utworu – samodzielnie
przygotowanego „na gorąco”. Ta część prezentacji
nie była punktowana.
Po przesłuchaniu jury, w składzie: Anna Białoskórska, Anita Jesse, Barbara Langner, Alicja Morawska – Rubczak udało się na obrady,
a uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które
odbywały się równolegle w dwu grupach. Jedną
z nich prowadziła dr Anna Tabisz, drugą – Alicja
Morawska – Rubczak. W tym roku były to warsztaty z interpretacji tekstu – wyrażania emocji;
drugie zajęcia dotyczyły zagadnienia wygłaszania
tekstów Organizację konkursu wsparli uczniowie
– wolontariusze: Adam Dobkowski (III b), Emilia
Waliczek (III c) – którzy poprowadzili konkurs
jako konferansjerzy; Dominik Gola (III b), Barbara Ryba (III c) – obsługa techniczna, zdjęcia;
Joanna Pieczykolan (III a), Aleksandra Bareja (III
c), Natalia Siano (III c) – inne wielorakie zadania
„mało widoczne czasem, a ważne”. Serdeczne
podziękowania i dla nich!
Opracowała: Stefania Gwóźdź,
red.: DD

Stefania Gwóźdź oraz Patrycja Luboch. Komisja
oceniła najwyżej: Laurę Walecko (PSP Ochodze),
Martę Aleksandrowicz (PSP Wawelno) oraz Julię
Galę (PSP Ochodze) i Kamila Jurka (PSP Komprachcice).
W tym roku po raz pierwszy w konkursie – na etapie szkolnym – w recytatorskich zmaganiach

brały udział dzieci z klas I-III. Najciekawiej zaprezentowali się: Julia Piechaczek z kl. III c, Anna
Leszczyńska również z kl. III c, Bartosz Kolan i Ola
Kostrzewska z klasy II oraz Kamila Komor z kl. I b.
Nagrody i poczęstunek zapewniła Rada Rodziców,
a piekarnia pana Dydzika zafundowała smaczne
drożdżówki.

KS. JAN TWARDOWSKI

Jego poezja

Kolejna – dziewiąta już – edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Twórczości ks.
Jana Twardowskiego odbyła się 27 kwietnia br.
Uczniowie IV-VII z placówek w Komprachcicach, Ochodzach, Wawelnie i Polskiej Nowej Wsi
prezentowali wiersze i fragment prozy księdza-poety.
– Za udział uczniowie otrzymają tomiki, chciałam,
aby były to tomiki poezji, szukałam oczywiście
utworów księdza Jana Twardowskiego, ale też
książki zgodne z duchem tego konkursu. Zawsze
staram się też, żeby nie tylko ci, którzy recytują,
ale też inni uczniowie szkoły mieli okazję do poznania wierszy księdza i do styczności z poezją
w ogóle, organizuję więc specjalne lekcje – mówi
Elżbieta Góral, nauczycielka języka polskiego.
Interpretację, dobór tekstów oraz ogólny wyraz
artystyczny oceniało jury w składzie: Anita Jesse,
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Pomagamy!

Strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
z Domecka, podopieczni Nikol Rimpler, w drugim
dniu święta Gminy Komprachcice uczyli najmłodszych mieszkańców udzielania pierwszej pomocy.
Dzieci i młodzież chętnie korzystali z wiedzy
i umiejętności kolegów i koleżanek, którzy profesjonalnie przygotowali się do prowadzonych
zajęć. Pięcioletni Artur (na zdjęciu obok) też brał
udział w nauce ratownictwa, ćwicząc na fantomie
i przyznając, że trudno jest uratować człowieka, pomocy. Nauczyłam się tego wszystkiego głównie
„bo trzeba mocno naciskać”.
w naszej straży, ale też czasami w szkole.
Andrzej Smolin: od piątej klasy podstawówki
Na zdjęciu (od prawej) mocna ekipa MDP z Do- jestem w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej,
mecka:
którą prowadzi koleżanka Nikol Rimpler, mamy
Julia Drąg: od prawie pięciu lat działam w jed- spotkania, kursy. Co do nauki udzielania pierwszej
nostce OSP w Domecku, w Młodzieżowej Dru- pomocy, to od początku wszystko rozumiałem.
żynie Pożarniczej. Bardzo mi się tutaj podoba, Planuję zostać ochotnikiem.
spotykamy się co dwa tygodnie, integrujemy się Piotr Czech: mniej więcej od czwartej klasy szkoły
i uczymy między innymi udzielania pierwszej podstawowej jestem w straży. I właśnie tutaj

zacząłem uczyć się udzielania pierwszej pomocy.
Na razie nie musiałem jeszcze ich wykorzystać
w życiu i mam nadzieję, że nie będę musiał
sprawdzać w praktyce swoich umiejętności ratowniczych. Na sto procent nie jestem pewny
umiejętności, bo nigdy nie można mieć takiej
pewności, ale jeśli zaszłaby potrzeba, to wiedziałbym, co zrobić.
Dagmara Duchnowska

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMPRACHCICACH

Zdrowy Dzień Patrona

Uczniowie, nauczyciele i rodzice uczcili święto
patronów szkoły w Komprachcicach – ks. Jana
Twardowskiego (patrona podstawówki) oraz
kardynała Stefana Wyszyńskiego (patrona
byłego gimnazjum) – 4 czerwca br.

mógł posilić się zdrowymi przysmakami, tego
dnia bowiem odbył się również prozdrowotny
piknik, promujący zasady właściwego odżywiania
się i odpowiedniego stylu życia.
Organizatorkami Dnia Patrona były nauczycielki:
Jolanta Tracz, Stefania Gwóźdź, Edyta Jurek,
a także członkowie Rady Rodziców. Imprezę
komentuje uczennica klasy piątej, Amelia Marek – siatkarka drużyny SUKCES Komprachcice
(na zdjęciu z koleżankami):

Po uroczystej mszy w kościele im. św. Franciszka z Asyżu uczniowie zaprezentowali część
artystyczną. W rozgrywkach sportowych, które
odbyły się przy hali OSiR, chętnie uczestniczyli
wszyscy uczniowie. Odbyły się tutaj także spotkania z bractwem rycerskim: nauka średniowiecz- – Bardzo mi się podobało, chociaż nie myślałam, (dawna skandynawska gra zręcznościowa – red.),
nych tańców, dawne gry i zabawy, informacje że Dzień Patrona będzie taki ciekawy. Zaczęliśmy potem brałam udział w innych zawodach. Razem
o strojach i broni rycerskiej. Każdy z uczniów od średniowiecznych konkurencji, grałam w kubb z koleżankami bawimy się bardzo dobrze.
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

Dzieci i ryby

Deszcz nie przeszkodził w wędkarskim święcie,
które koło PZW Komprachcice organizuje każdego roku dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyły
w nim czterdzieści trzy osoby – ta liczba jest
ograniczona ze względu na dostępną liczbę
stanowisk wędkarskich nad stawami.
W tym roku finaliści zawodów, zorganizowanych
przez Koło z okazji Dnia Dziecka, otrzymali
wyjątkowe nagrody: wędki, podbieraki, siatki,
krzesełka, każdemu uczestnikowi został też
wręczony mały upominek z akcesoriami wędkarskimi oraz przewodnikiem przekazanym
przez Miasto Opole.
– W tym roku wsparło nas bardzo wiele osób
i firm, za co chcieliśmy serdecznie podziękować – mówi Piotr Labusga, Prezes Koła PZW
Komprachcice. Maja Mitura z Ochódz (na zdjęciu

z ojcem), uczennica piątej klasy, wędkuje razem
z tatą, Markiem, od blisko pięciu lat. Podczas
zawodów złowiła płocie i okonie, co w sumie
dało jej jedno z czołowych miejsc w kategorii
dziewcząt.
– Córkę zaraziłem wędkowaniem, kiedy dostała
swoją pierwszą wędkę, taką krótką, miała wtedy
sześć lat. Spędzamy w miarę możliwości czas
na wędkowaniu, najwięcej przyjemności jest,
kiedy ryba bierze, gdy jest na haczyku – mówi
Marek Mitura.
Imprezę wsparli: Rada Dzielnicy Chmielowice,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Opole, Anita
i Andrzej Gerz, sklep Fishing Partner Stuttagrt,
Urząd Gminy w Dąbrowie, Urząd Gminy w Komprachcicach, Miasto Opole, OSP Żerkowice, Bagger – Dawid i Natalia Suchanek, Witt Pomp – Ewa
i Bernard Wittke, Stowarzyszenie Miłośników

Chróściny, Freshink Źlinice, sklepy wędkarskie:
„Centrum u Jarka”, „Karpik”, „Rekin”, piekarnia
Dydzik, Barbara i Gerard Nowara, Partnerstwo
Borów Niemodlińskich, Rada Sołecka Mechnice,
LZS Mechnice, Zarząd Koła PZW Komprachcice.
Dagmara Duchnowska
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KOŁO SENIORA W KOMPRACHCICACH

Zabawa na 102!

seniorom dużo przyjemności. O wydarzeniach
Podczas imprezy zorganizowanej przez Koło na ciało człowieka – tłumaczy instruktorka.
Seniora (29 maja br.) zebrani mogli posłuchać, Część mniej oficjalną rozpoczęły występy Jolanty i planach Klubu więcej w kolejnym wydaniu
pośpiewać, a nawet potańczyć.
Bartoszewicz, która do swoich koleżanek z Kom- „Wieści”.
prachcic przyjechała aż z Gdańska.
Beata Krzewiecka (na zdjęciu obok), z seniorami – Poznałyśmy się w Niemczech, gdy tam pracowspółpracuje od ośmiu lat, prowadzi zajęcia ta- wałyśmy i spotykamy się od sześciu lat. Myślałam,
neczne dla ludzi w każdym wieku: tańce etniczne, że Komprachcice to jest mała wioska, a to jest
tradycyjne oraz choreograficzne. Z okazji święta piękna, duża miejscowość. U nas w Gdańsku kluby
przygotowała dla klubowiczów z Komprachcic seniora liczą najwięcej po trzydzieści, czterdzieści
specjalne zajęcia.
osób, a ten klub liczy aż tylu seniorów! Jestem
– Kiedy seniorki tańczą rok, dwa, zupełnie inaczej zastrzelona! – gdańszczanka była pod wrażeniem
się ruszają, są roztańczone. Takie zajęcia mogłyby liczebności grupy z Komprachcic.
się odbywać w Komprachcicach regularnie. Taniec Impreza, która odbyła się w kompleksie sporto ruch, a każda forma ruchu wpływa pozytywnie towym przy ulicy Rolniczej, jak zawsze sprawiła
JUDO

Waleczne Komprachcice

Zawodnicy Sekcji Judo Komprachcice startowali
z powodzeniem w zawodach, które odbywały się
w Świdnicy (SUPER LIGA JUDO), Radzionkowie
(runda III Śląskiej Ligi Judo) oraz w Mysłowicach
(GRAND PRIX JUDO).
Dzielni zawodnicy Sekcji Judo Komprachcice sprawdzali swoje umiejętności na kolejnych zawodach
judo, które odbyły się 19 maja w ramach Super Ligi
Judo. Podczas tego startu zajęli miejsca: Igor Rybak
– pierwsze, Emilia Jurek – drugie. Zawodnicy Sekcji
Judo Komprachcice wystartowali z powodzeniem

w III rundzie ŚLJ, która odbyła się 26 maja w Radzionkowie. Była to ostatnia runda przed wakacjami, więc wiele dzieci pojawiło się na zawodach.
Uczestnicy startowali w grupach początkujących,
średniozaawansowanych i tzw. walczących. Wszyscy
spisali się na medal, prezentując sportową postawę zarówno na macie, jak i poza nią. Oto wyniki
wszystkich startujących reprezentantów gminy:
Igor Rybak – I m., Karol Strzelczyk – I m. zawodnik
KJ AZS Opole, Emilia Jurek – III m., Franciszek Skiera – II m., Zuzanna Sobków – III m. oraz Martyna
Sobków – III m.

Na zakończenie pracowitego weekendu (27 maja)
zawodnicy Sekcji Judo Komprachcice wyjechali
do Mysłowic na turniej judo dla dzieci i młodzież,
GRAND PRIX JUDO, z którego również wrócili
ze zdobyczami medalowymi: Franciszek Skiera –
I m., Igor Rybak – II m.
Wszystkim młodym zawodnikom serdecznie gratulujemy sukcesów sportowych i wytrwałości.
Beata Śmieja

KARATE TRADYCYJNE

KARATE TRADYCYJNE

26 maja w Bytomiu odbyły się Otwarte Między- w Głuchołazach o Mistrzostwo województwa
narodowe Mistrzostwa Województwa Śląskiego Opolskiego, a w ostatnią niedzielę triumfowali
– Silesia Cup 2018.
również w sąsiednim w ojewództwie dokładając do swojej listy sukcesów – tytuł Mistrza
W Mistrzostwach wystartowało 648 karateków z 3 Województwa Śląskiego. Na podium stanęli:
krajów, 11 województw i 49 klubów. Nie zabrakło I m. – Paweł Bhul, II m. – Oliwia Grygas, II m. –
tam również zawodników z gminy Komprachcice, Stanisław Adamkiewicz, III m. – Adrian Dycewicz.
którzy i tym razem wrócili z medalami. Tydzień
wcześniej z sukcesami zawodnicy rywalizowali
Aneta Pindel

Ergo Arena w Gdańsku gościła ponad dwa tysiące
zawodników, którzy brali udział w VIII Pucharze Europy w Tradycyjnym Karate-Do ORLEN
2018 oraz XVIII Ogólnopolskim Pucharze Dzieci
w Tradycyjnym Karate-Do ORLEN 2018.

Mistrzowie kolejnego województwa!

Na pełną fotorelację zapraszamy na
naszego Facebooka Shori Opole oraz
stronę internetową www.shori-opole.pl
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Puchar dzieci

Akademię Karate Tradycyjnego reprezentowali
na Pucharze Polski Dzieci: Hanna Froń, Kacper
Kieroński-Ignaciuk, Aleksander Dziewiatek, Nikodem Hajnrych, Stanisław Adamkiewicz, Marcel
Maciejewski oraz Adrian Dycewicz, Maksymilian
Janc. Ogólnopolski Puchar Dzieci jest największym i najważniejszym wydarzeniem sportowym
dla młodych karateków. Nasi młodzi zawodnicy
rywalizowali w konkurencji kata indywidualnym
z podziałem na kategorie wiekowe oraz stopnie
kuyu. Wszyscy reprezentanci dali z siebie wszystko, pokazali ducha walki oraz wspaniały poziom
rokujący na przyszłe osiągnięcia. Wielki sukces
odniósł Stanisław Adamkiewicz zdobywając
drugie miejsce na podium i tym samym wicemistrzostwo w XVIII Ogólnopolskim Pucharze
Dzieci w Tradycyjnym Karate-Do ORLEN 2018.
na zlecenie
Gminy Komprachcice
Skład i druk:

Drukarnia „Sady”, Krapkowice

