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Członkowie Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „PARTNER”
zostali zaproszeni do Město Albrechtice, aby tam wspólnie ze swoim
czeskim partnerem świętować zakończenie pierwszej dekady współpracy.
Więcej na stronie 7

GSP „PARTNER”

10 lat współpracy polsko-czeskiej

Wawelno

Zespół Attonare

Goście z Estonii w stolarni

Nowa płyta

W

dniach od 28 kwietnia do 1 maja br. w Borach Niemodlińskich
gościliprzedstawiciele dwóch Lokalnych Grup Działania: Ida-Harju
Koostöökoda i Lääne-Harju Koostöökogu. Liderzy przyjechali na zaproszenie
LGD „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”. Wizyta przewidywała nie tylko
dyskusje poświęcone wdrażaniu podejścia Leader na terenie partnerskich
LGD, ale także prezentację ważnych dla obszarów projektów, w tym tych
realizowanych przez lokalnych przedsiębiorców. Wśród nich był Ditmar
Gawlista z Wawelna, który w ramach działania „Różnicowanie działalności
w kierunku nierolniczym” zrealizował dwa projekty.
Dag
Zdjęcie: Archiwum LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Z

espół Attonare nagrał czwartą już płytę. Nosi tytuł „Ślad” i dedykowana
jest zmarłemu przed dwoma laty księdzu Franciszkowi Paszkowi,
dawnemu proboszczowi z Komprachcic. - To między innym dzięki jego
zachętom założyliśmy zespół - mówi Renata Gliniorz. - Zachęcał nas do
śpiewania i wspierał, nawet finansowo, nasze pierwsze przedsięwzięcia.

W

pierwszym, instrumentalnym utworze na saksofonie gra znany
opolski muzyk Jacek Mielcarek, a na kontrabasie towarzyszy mu jego
syn Kuba. Płyta nagrana została w studio Polskiego Radia w Opolu i ma być
gotowa w jeszcze w maju. - Za jej wytłoczenie zapłacimy z własnych,
prywatnych pieniędzy - wyjaśnia Renata Gliniorz. - Chyba że znajdzie się
ktoś, kto zechce nam pomóc finansowo.
Dochód ze sprzedaży, podobnie jak poprzednich płyt i koncertów zespołu
„Attonare” przeznaczony zostanie dla osób, będących w potrzebie.
KS

80 lat Jednostki OSP
w Polskiej Nowej Wsi
1934 - 2014

Pożegnaliśmy mieszkańca Polskiej Nowej Wsi
Wybitną osobowość Gminy Komprachcice

Wspomnienie o Joachimie Przywarze na stronie 5

31 maja 2014 r.
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Działaj Lokalnie

Nabór wniosków
Od 6 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 roku
obędzie się nabór wniosków do kolejnej
edycji programu „Działaj lokalnie”
w Borach Niemodlińskich.

P

rogram „Działaj lokalnie” wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły
lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących
ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia. Jego celem jest pomoc
w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy
wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich
skutki.

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
ZAPRASZAMY NA ZAWODY STRAŻACKIE
JUŻ 8 CZERWCA, OD GODZINY 14.00
NA BOISKU KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY
ULICY ROLNICZEJ W KOMPRACHCICACH
ODBĘDĄ SIĘ ZMAGANIA
GMINNYCH JEDNOSTEK OSP
W KONKURENCJACH:
SZTAFETA I ĆWICZENIA BOJOWE
NA MIEJSCU: GASTRONOMIA I NAPOJE

P

artnerstwo Borów Niemodlińskich uczestniczy w programie od 2013
roku, dzięki pomocy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursów grantowych
organizacja przyznaje dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz
inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek,
aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W

programie „Działaj Lokalnie” uczestniczą fundacje i stowarzyszenia
oraz grupy nieformalne (min. 5 mieszkańców) składające wnioski za
pośrednictwem innych stowarzyszeń, domów kultury, klubów sportowych
z terenu gmin Borów Niemodlińskich: Łambinowice, Korfantów, Niemodlin,
Biała, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.

Z

apraszamy na stronę boryniemodlinskie.pl - bieżące informacje o naborze oraz realizowane w poprzedniej edycji projekty będą z pewnością
inspirujące dla zainteresowanych środowisk. Wszystkie wnioski należy
składać w terminie od 6 maja do 6 czerwca 2014 roku tylko i wyłącznie
poprzez generator internetowy dostępny w zakładce „Złóż wniosek” na
stronie www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl, lub bezpośrednio ze
strony programu www.system.dzialajlokalnie.pl. Przed wypełnieniem
wniosków należy zarejestrować się w generatorze oraz podać swój adres
e-mail. Zachęcamy też do wcześniejszej pracy nad wnioskiem na wersji
papierowej, którą również można pobrać ze strony www.dzialajlokalnie.
boryniemodlinskie.pl w zakładce „Dokumenty”. Nie ma możliwości złożenia
wniosku wcześniej lub później niż w terminie określonym w ogłoszeniu. Do
wniosków nie załącza się żadnych dokumentów. Nie ma możliwości
dołączania zdjęć, projektów technicznych czy kosztorysów w generatorze
wniosków. Co ważne, nie składamy również wersji papierowych wniosków.
Maksymalna kwota dofinansowania:
do 6000 zł na jeden projekt (dotacja przelewana jest na konto przed
realizacją zadania)
Długość trwania projektu:
Minimum 3, a maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 1 VII 2014 r.
do 28 II 2015 r.
Wkład własny:
Wymagany jest wkład w wysokości 25%, w tym wkład finansowy
w wysokości min. 5% wnioskowanej kwoty pomocy (przy 6000 zł
wynosi 300 zł), pozostały wkład to wkład niefinansowy w postaci pracy
własnej wolontariuszy lub rzeczowy w wysokości min. 20%
Ważne terminy:
Ostatni dzień składania wniosków to 6 VI 2014 r. (piątek)
Ocena i korekta formalna wniosków do 13 VI 2014 r. (piątek)
Ocena merytoryczna i ogłoszenie wyników konkursu do 24 VI 2014 r.
(wtorek)
Wręczenie grantów odbędzie się 27 czerwca 2014 r. (piątek)

I Festiwal Arteterapii Homo Creator
Od 12 do 15 maja br. w Opolu odbywa się I Festiwal Arteterapii Homo Creator,
którego współorganizatorem jest m.in. Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej
Nowej Wsi.
Organizatorzy zapraszają do udziału w Festiwalu, który ma na celu:
! popularyzację arteterapii w środowisku edukacyjnym i rodzinnym, jako działania
terapeutycznego, edukacyjnego i wychowawczego,
! prezentację różnorodnych jej rodzajów poprzez zajęcia i warsztaty
arteterapeutyczne oraz edukacyjne z elementami arteterapii,
! prezentację i promocję placówek i organizacji, które wykorzystują metody
arteterapeutyczne w swojej praktyce,
! integrację tych placówek i organizacji,
! wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, wychowawców, opiekunów,
! rozpowszechnienie idei rozwoju poprzez sztukę na przestrzeni całego życia
człowieka.
Szczegółowy program wydarzeń organizowanych podczas imprezy na stronie
internetowej www.pedagogiczna.pl

SPEKTAKL TEATRALNY

HISTORIE
CODZIENNE
PATRZĄC ZA SIEBIE
W STRONĘ POZNANIA

11.05.2014
GODZ. 18.00
Sala widowiskowa SOK

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
Komprachcice

Wielkanocne zwyczaje

W

dniu 09.04.2014 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach odbyło się przedwielkanocne spotkanie Wandy Skrzypczyk
z Wawelna z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
z Polskiej Nowej Wsi wraz z nauczycielką Ewą Pawleta. Pani Wanda
opowiadała o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych, technikach zdobienia
jajek, przyniosła na spotkanie koszyk z pisankami, malowankami
i kroszonkami i zaprezentowała je dzieciom. Uczestnicy mogli zobaczyć jak
wygląda nożyk do zdobienia jajek, a ochotnicy mogli sami sprawdzić jak
trudną sztuką jest zdobienie jajek i ozdobić przyniesione jajka. Następnie
wszys c y w y ko ny wa l i p a l my w i e l ka n o c n e , k tó re p o te m zo sta ł y
w bibliotece. Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o zwyczajach
i tradycjach wielkanocnych, a zwycięzca otrzymał tradycyjną palmę.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W KOMPRACHCICACH
ZAPRASZA NA WYSTAWĘ
NIEBO I ZIEMIA PĘDZLEM MALOWANE
MALARSTWO HELGI MARII RADOCHOŃSKIEJ
WERNISAŻ Z UDZIAŁEM ARTYSTKI ODBĘDZIE SIĘ
18 maja 2014 R. GODZ. 17.00
WYSTAWA TRWAĆ BĘDZIE DO 25 MAJA BR.
Helga Maria Radochońska - mieszkanka Opola, od lat
dziecięcych do dziś oddaje się pasji malarstwa głównie sztalugowego
w różnych jego technikach. Przez wiele lat jej praktyka malarska była
amatorska. W przeciągu ostatnich sześciu lat, trzy lata poświęciła
praktyce malarskiej w Prywatnej Szkole Rysunku i Malarstwa
w Krakowie pod okiem znakomitych profesorówASP w Krakowie.
Obecnie jest studentką trzeciego roku zaocznych studiów malarstwa
sztalugowego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni
profesora dr. Krzysztofa Wałaszka. Tematyką jej malarstwa jest pejzaż,
do którego inspiracji poszukuje w otaczającym ją świecie przyrody.
Nieocenioną pomocą są dla artystki wykonane własnoręcznie
fotografie z wielu wędrówek turystycznych. Każda jej wystawa to
kolejne prace o innej tematyce.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.
Podział Gminy Komprachcice na obwody wyborcze
Nr
obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Granice obwodu

Komprachcice ulice:
A. Szymańca, E. Osmańczyka,
Kolejowa, Krótka, Ochodzka,
P. Gwoździa, P. Poliwody, Polna,
Rolnicza, R. Tomechny, Stawowa,
S. Koszyka, Wojskowa, Cicha,
Fabryczna, Jeleniowa, Klasztorna,
Ks. Prałata B. Bilińskiego, Prószkowska,
Szeroka, Torowa

Komprachcice, ul. Kolejowa 3
(lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych)

2

Wsie: Chmielowice, Żerkowice

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Chmielowicach, ul. Nyska 1

3

Wieś Ochodze

Publiczna Stowarzyszeniowa
Szkoła Podstawowa
w Ochodzach, ul. Opolska 34

4

Wieś Domecko

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Domecku, ul. Opolska 52

5

Wieś Polska Nowa Wieś

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Polskiej Nowej Wsi,
ul. Lipowa 56

6

Wieś Wawelno

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wawelnie, ul. Nowowiejska 14

7

Wieś Osiny, Dziekaństwo

Świetlica w Osinach,
ul. Opolska 20
(lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych)

8

Komprachcice ulice:
Bursztynowa, Chróścińska, Cmentarna,
Kościelna, Krzyżowa, Opolska, Sienna,
Słoneczna, Szkolna, Szmaragdowa,
Diamentowa, Turkusowa, Perłowa,
Rubinowa, Szafirowa, Stokrotek,
Kwiatowa, Lipowa, Niemodlińska,
Ogrodowa, Piaskowa, Pocztowa,
Sportowa

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach,
ul. Niemodlińska 2
(lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych)

1

Obwodowa Komisja Wyborcza
wyznaczona dla celów głosowania
korespondencyjnego

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r.
(niedziela) w godzinach 7.00 – 21.00

Komprachcice

Mierzyć wysoko
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach zajął pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym w ramach projektu
„Dziewczyny mierzą wysoko” realizowanego przez
„ Fe m i n o te kę ”
przy
wsparciu firmy Boening.
W ramach przyznanej
pomocy w Komprachcicach odbędą się bezpłatne zajęcia sztuki WenDo
i warsztaty równościowe dla dziewcząt
i chłopców połączone z projekcją filmu.
Ciekawym elementem projektu będą zapewne warsztaty WenDo,
czyli nauka samoobrony dla dziewcząt i kobiet. „Wen” to skrót od
angielskiego „women”, a „Do” to po japońsku „droga”. Połączenie
ze sobą tych dwóch wyrazów sugeruje połączenie sztuki samoobrony fizycznej z samoobroną psychiczną. Zajęcia adresowane są
do dziewcząt w wieku 13-16 lat. Warsztat WenDo trwa 12 godzin,
rozłożone na dwa dni, a trzeciego dnia razem z chłopcami
dziewczęta wezmą udział w zajęciach równościowych. Osoby
zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt
z koordynatorką Małgorzatą Kulczycką - tel.: 784934707. Terminy
warsztatów zostaną ustalone zgodnie z sugestiami uczestniczek.
Proponowany termin to czerwiec lub wrzesień tego roku.

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
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Marian Wierzbicki

Olimpijczyk z Komprachcic

tylko osiągnięcia sportowe, ale
także kontakty z niedostępnym dla
wielu wtedy „zachodem”.

M

Dwukrotne złoto, jedno srebro,
znakomite wyniki i pobite
rekordy. Marianowi
Wierzbickiemu w osiągnięciu
sportowych sukcesów nie
przeszkodził brak ręki. I to, że po
wypadku zwolniono go z zajęć
wychowania fizycznego.

M

arian miał dwanaście lat,
gdy podczas prac w gospodarstwie ojca rękę wyrwała mu
młockarnia. Dzisiaj wspomina, że
zwolnienie go z tego powodu z lekcji
wf było bez sensu. Do systematycznego uprawnia sportu wrócił, gdy
zaczął uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Radomiu.
- Zawsze lubiłem sport, chociaż
w tamtych czasach nie było łatwo:
składaliśmy się na piłkę, sami musieliśmy przygotować boisko. Teraz
młodzież ma wszystko podane na
tacy, a i tak im się nie chce… albo
może dlatego - zastanawia się sportowiec.

Z

e względu na swoją niepełnosprawność zawodowo związał
s i ę ze s p ó ł d z i e l n i ą i nwa l i d ó w
i reprezentując tę właśnie firmę
wystąpił oficjalnie po raz pierwszy
na sportowych zawodach. Okazał
się najlepszy w każdej dyscyplinie,
od pchnięcia kulą po pływanie.
- Wygrałem wszystko, co było do
wygrania - wspomina pan Marian.

W

1973 roku na Mistrzostwach Polski w pływaniu
w Byd go szc zy za j m u j e t r ze c i e
miejsce. Ten i wcześniejsze sukcesy

sprawiają, że w 1974 roku trafia do
kadry narodowej paraolimpijczyków i dzięki temu zostaje objęty
szkoleniem centralnym. Reprezentuje Polskę podczas pokazowych
wyjazdów do ówczesnej Jugosławii.
Startuje w dyscyplinach lekkoatletycznych: biegu na 400 i na 100
metrów, w skoku w dal, rzucie
dyskiem, pchnięciu kulą, pięcioboju, tenisie stołowy. Właśnie
ta ostatnia dyscyplina i zawody
w opolskiej Hali Gwardii kierują
Mariana Wierzbickiego do naszego
województwa. Na stałe do
Komprachcic przyjeżdża w 1976 r. –
opuszcza podradomską miejscowość Małęczyn i do stolicy gminy
jedzie za porywem serca. Na zawodach tenisowych w Opolu poznaje
bowiem swoją przyszłą żonę.

M

arian Wierzbicki przyznaje,
że osiągając swoje pierwsze
dobre wyniki był samoukiem –
techniki uczył s ię już później,
w ośrodkach wyszkolenia przedolimpijskiego w Wiśle, Cetniewie,
Spale:
- Było coraz lepiej, jak jeździliśmy
z reprezentacją województwa na
mistrzostwa Polski to na 15 zdobytych medali, ja przywoziłem pięć.

SPORT SZKOLNY
W tym roku szkolnym do tej pory w ramach Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych na etapie
gminnym odbyły się cztery turnieje, tj. dwa ognie, halowa
mini piłka nożna, ringo oraz „Mały Olimpijczyk”. Podobnie
jak w poprzednim, również i w tym roku trwa rywalizacja
na „Najbardziej Usportowioną Szkołę”. We wszystkich
zawodach szkoły zdobywają punkty w zależności od
zajętych miejsc. Do tej pory w gronie pięciu placówek,
z dorobkiem 46 punktów, prowadzą szkoły z Domecka
i Wawelna, na miejscu trzecim plasują się Komprachcice
(39 punktów), następnie Chmielowice (30 punktów)
i Polska Nowa Wieś (14 punktów).

B

ite rekordy zapewniają mu
miejsce w reprezentacji paraolimpijczyków. W 1980 roku wyjeżdża do Arnhem. Dla polskiego sportu była to wyjątkowa olimpiada.
Podczas VI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Arnhem nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce
w tabeli medalowej. Polacy wywalczyli 75 medali złotych, 50 srebrnych i 52 brązowe i dali wyprzedzić
się tylko ekipie USA. Spośród polskich trofeów dwa złote medale
indywidualne i jeden srebrny w siatkówce (Polska przegrała tylko
z zespołem Izraela) zdobył Marian
Wierzbicki.
- Mogłyby być trzy złote, ale przed
startem na setkę doszło do stresującej sytuacji: mieliśmy już numery
startowe, stoję gotowy do biegu,
a każą mi schodzić. Okazało się, że
należało jeszcze potwierdzić udział
w jednym z miejsc, ale nasi opiekunowie nie przekazali tej informacji.
Zdążyłem tę rejestrację jeszcze załatwić, ale tak się zdenerwowałem,
że łydki mi „latały”, jak stanąłem do
biegu i nie udało się. Ale jestem
pewien, że gdyby wszystko przebiegło jak należy, byłbym pierwszy –
opowiada olimpijczyk.
Wspomnienia tamtego czasu, to nie

arian Wierzbicki w Arnhem
zdobył złoto w skoku w dal
(trzykrotnie skoczył na 5,99 m)
i biegu na 400 metrów - osiągnął
czas 52 sekundy. Życiowy rekord
sportowca w skoku wzwyż to 1,65
m, a w biegu na 100 metrów - 11,9 s.
Do ekipy siatkarzy trafił jako zmiennik i razem z nimi wywalczył srebro.
Pokonany przez niego na 400 m
biegacz z Australii nie przyszedł na
wręczenie medali:
- Zabolało go, ze przegrał z jakimś
nieznanym zawodnikiem z Polski śmieje się pan Marian.
Przyznaje, że osiąganie dobrych
wyników w sporcie to nie tylko sam
talent, szybkość, kondycja. To również upór, konsekwencja, systematyczność i nie poddawanie się, gdy
przychodzi czas porażek.

S

p o r t o w i e c z K o m p ra c h c i c
w 1980 r. otrzymał Odznakę
Honorową „Zasłużonemu Opolszczyźnie” i Złoty Medal za wybitne
osiągnięcia sportowe nadany przez
ówczesnego Ministra Sportu.
- Przez ten cały czas pracowałem, na
czas zawodów otrzymując delegację. Pracowałem już wtedy jako
szef zaopatrzenia, więc wyjeżdżając
musiałem wszystko zapewnić, zgromadzić, zaplanować - mówi pan
Marian.
Sukcesy mało go zmieniły, mimo że
to z jego powodu w Holandii został
dwukrotnie odegrany hymn Polski.
Nawet na ważnych zawodach najchętniej biegał w „kolcach” kupionych w opolskim sklepie przy ulicy
Katowickiej. Wciąż pracował w tej
samej firmie i mieszkał w tym
samym domu. W książce „Polscy
medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Od Paryża 1924 do
Sydney 2000" zapisano jego historię, aby była dla innych przykładem i inspiracją.
Dagmara Duchnowska

Wyniki poszczególnych zawodów:
Dwa ognie:

Halowa mini piłka nożna:

Kategoria młodsza
(rocznik 2003 i młodsi):

Dziewczyny:

1. PSP Wawelno
2. PSP Polska Nowa Wieś
3. PSP Komprachcice
4. PSP Chmielowice
5. PSP Domecko
Kategoria starsza
(rocznik 2001 i młodsi):

1. PSP Komprachcice
2. PSP Domecko
3. PSP Polska Nowa Wieś
4. PSP Wawelno
5. PSP Chmielowice

1. PSP Wawelno
2. PSP Chmielowice
3. PSP Domecko
4. PSP Komprachcice
Chłopcy:

1. PSP Domecko
2. PSP Komprachcice
3. PSP Wawelno
4. PSP Polska Nowa Wieś
5. PSP Chmielowice
Halowa mini piłka
koszykowa:

3. PSP Wawelno
4. PSP Domecko
Chłopcy:

3. PSP Wawelno
4. PSP Chmielowice
Ringo:

1. PSP Domecko
2. PSP Wawelno
3. PSP Komprachcice
4. PSP Chmielowice
Halowa mini piłka
siatkowa:

Dziewczyny:

Dziewczyny:

Chłopcy:

1. PSP Komprachcice
2. PSP Wawelno
3. PSP Chmielowice
4. PSP Domecko

1. PSP Domecko
2. PSP Wawelno
3. PSP Chmielowice
4. PSP Komprachcice
5. PSP Polska Nowa Wieś

Dziewczyny:

Chłopcy:

1. PSP Komprachcice
2. PSP Chmielowice

1. PSP Domecko
2. PSP Komprachcice

1. PSP Domecko
2. PSP Wawelno
3. PSP Chmielowice
4. PSP Polska Nowa Wieś
5. PSP Komprachcice

„Mały Olimpijczyk”:
Kategoria młodsza
(rocznik 2003 i młodsi):

1. PSP Wawelno
2. PSP Domecko
3. PSP Chmielowice
4. PSP Komprachcice
5. PSP Polska Nowa Wieś
Kategoria starsza
(rocznik 2001 i młodsi):

1. PSP Domecko
2. PSP Wawelno
3. PSP Komprachcice
4. PSP Chmielowice
5. PSP Polska Nowa Wieś
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JOACHIM PRZYWARA - WSPOMNIENIE O WYBITNYM CZŁOWIEKU
Joachim Przywara urodził się 1 października 1932 roku, zmarł 24 kwietnia br. Od początku swojej kariery strażackiej,
czyli zaraz po wojnie, wstąpił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskiej Nowej Wsi. Przez cały czas swojej
służby pełnił różne funkcje w zarządzie jednostki. Był ważną postacią dla lokalnego środowiska strażaków, swoje
umiejętności wykorzystywał pełniąc obowiązki mechanika, naczelnika, a od 1991 do 2001 roku prezesa jednostki. To
właśnie za prezesury Joachima Przywary - i głównie z jego inicjatywy - została w 1995 roku wybudowana nowa
remiza strażacka, służąca druhnom i druhom do dzisiaj. W remizie powstała dzięki niemu Izba Tradycji miejscowej
jednostki. Za swoją pracę w strukturach ochotniczych straży pożarnych został odznaczony brązowym i srebrnym
krzyżem zasługi dla pożarnictwa.
Joachim Przywara nie tylko był Prezesem jednostki OSP Polska Nowa Wieś, był także sołtysem tej miejscowości
w latach 1992-2002 oraz wieloletnim członkiem rady sołeckiej. Przyczynił się do wielu cennych inicjatyw
zrealizowanych w sołectwie, m.in. do wykonania parkingu koło kościoła.
Z głębokim żalem żegnamy naszego druha, pragniemy aby połączył się z Panem Bogiem w niebie. Cześć jego
pamięci.
Prezes OSP Polska Nowa Wieś
Dariusz Lakwa
Był to człowiek, który nade wszystko ukochał swoją małą ojczyznę – jego heimat był dla niego najważniejszy. To, jaką
miał pozycję pokazała liczba ludzi, którzy przyszli na pogrzeb, aby się z nim pożegnać. Zawsze chętnie pełnił funkcje
społeczne i kościelne – był Prezesem OSP, ministrantem i kościelnym, przewodniczącym Róż Różańcowych, sołtysem,
członkiem rady sołeckiej. Do końca zawsze dbał to, by wszystko funkcjonowało, jak należy, na najwyższym poziomie.
Patrzył w przyszłość, a zarazem był jednym z ostatnich, którzy znali i potrafili opowiedzieć o historii naszego
sołectwa. Gdyby nie on, nie byłoby mnie w tej chwili w miejscu, w którym jestem. To Joachim Przywara
w 1998 roku poprosił mnie o to, abym kandydował do Rady Gminy Komprachcice. Nie byłem przekonany, ale
powiedział mi: ja już swoje w życiu zrobiłem, czas pomyśleć o tych, którzy mogą mnie zastąpić. W swojej pracy
zawsze dążył do rozwoju i pozostawienia czegoś konkretnego, jak na przykład remiza w Polskiej Nowej Wsi.
Pamiętajmy też o tym, że jako piekarz dawał ludziom to, co najcenniejsze: chleb.
Leonard Pietruszka
Mieszkaniec Polskiej Nowej Wsi

Tradycja nie ginie

D

o Gminy Komprachcice powracają tradycje, które były obecne
w obrzędowości jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zwyczaje stają się
atrakcyjne przede wszystkim dla najmłodszych. Tradycyjnie już Publiczna
Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach i Samorządowy
Ośrodek Kultury zorganizowali Gminny Konkurs Wielkanocny. Podczas
warsztatów prowadzonych przez Manuelę Zylę i nauczycielki: Paulinę
Szczepańską i Edytę Wylegałę uczniowie poznali tajniki techniki zdobienia
jaj wielkanocnych.

W

Dziekaństwie życie lokalnej społeczności organizuje Koło Mniejszości Niemieckiej (DFK Chmielowice), do którego należą trzy
sołectwa: Chmielowice, Dziekaństwo i Żerkowice. Przewodniczącą Koła, do
którego w 2014 roku należy ponad 80 osób jest od blisko 20 lat Hildegarda
Lazik, sołtyska Dziekaństwa. Panie z DFK co tydzień spotykają się, aby przy
kawie i cieście porozmawiać i pośpiewać. Tradycją są również spotkania
w Tłusty Czwartek, kiedy to podczas tańców panom obcinane są krawaty,
w których przyszli. DFK promuje na terenie trzech sołectw tradycję śląską

i język niemiecki, chętnie też współuczestniczy w wydarzeniach, które
odbywają się na terenie gminy.

W

Osinach przywracana jest tradycja chodzenia z kołatkami od
Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej
aż do Liturgii Światła w Wielką Sobotę nie używa się dzwonków. Zamiast nich
w kościołach i na ulicach słyszymy właśnie kołatki. To znak żałoby po
Zbawicielu, który odchodzi. To swoisty rodzaj „postu dla uszu”, tak jak
„postem dla oczu” są zakryte od V niedzieli Wielkiego Postu krzyże i obrazy
w kościołach. Używanie kołatek jest znane od czasów karolińskich, a od
niedawna tradycja ta przywracana jest także w Osinach.
Na zdjęciach:
(po lewej) Młodzież z Osin wyposażona w piękne, wykonane przez
Romualda Kroma kołatki.
(po prawej) Nieodzownym elementem organizowanej w Tłusty Czwartek
zabawy w Dziekaństwie jest obcinanie krawatów.
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Mali ratownicy

Dobry żart!

W Przedszkolu Publicznym w Ochodzach odbyły się warsztaty
praktyczne dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

1 kwietnia - "Prima aprilis" - dzień pełen żartów, uśmiechu
i świetnej zabawy w Przedszkolu Publicznym w Ochodzach.

Z

P

aprzyjaźnieni z placówką żołnierze z jednostki wojskowej w Opolu przeprowadzili 11 kwietnia br. w ochodzkim przedszkolu warsztaty z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Między innymi dzieci ćwiczyły:
jak się zachować, gdy zobaczą leżącego, nieprzytomnego człowieka, jak
efektywnie wezwać pomoc (poznały telefoniczny numer alarmowy i uczyły się,
jak podawać istotne informacje). Przedszkolaki dowiedziały się także, jak
w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące
życie (pozycja boczna ustalona, podstawy reanimacji - ćwiczenia praktyczne na
fantomie). Dzieci poznały także profesjonalny sprzęt potrzebny ratownikom
medycznym.
Interesująco przeprowadzone zajęcia oraz bardzo dobry kontakt prowadzącego
sprawiły, że przedszkolaki były bardzo zainteresowane i zaangażowane w naukę,
a zdobytą wiedzę
wykorzystywały później
wielokrotnie w zabawie. Po sprawdzeniu
umiejętności prowadzący wręczył każdemu
z uczestników warsztatów „Certyfikat Małego Ratownika”.

rima Aprilis to jedyny w roku dzień, podczas którego wszystko jest możliwe.
W tym dniu do przedszkola przyszły „nowe”, trochę „wyrośnięte”
dziewczynki: Beatka, Asia, Martynka, Sylwia, Tereska i Sandra. Miały na sobie
nieco przykrótkie, kolorowe spódniczki, fryzurki z różowymi kokardkami
i mnóstwo piegów na nosie. Przedszkolaki stwierdziły, że przypominają nieco
panie przedszkolanki. „Nowe” koleżanki przedstawiły dzieciom krótką historię
związaną z obchodami tego dnia. Była to znakomita okazja do sprawiania sobie
drobnych psikusów: „pająk idzie Ci po plecach”, „ale masz plamę na bluzce”...
Ponadto w szatni wszystkie dzieci miały pozamieniane kurtki, a w butach były
gazety; podczas obiadu
do zupy podane były
małe łyżeczki; samochody „spały” w łóżeczkach dla lalek, a lalki znalazły się na półce między
autami. Wszyscy znakomicie się bawili przy
muzyce i konkursach.
Uśmiech towarzyszył
przedszkolakom przez
cały dzień!
Zapraszamy na stronę Publicznego Przedszkola w Ochodzach:

www.ppocho.szkolnastrona.pl

Wawelno

Wawelno

Uczniowie nakręcili film
Piątka dzieci z PSP Wawelno została zakwalifikowana do udziału
w warsztatach animacji poklatkowej OPOLSKIE LAMKI 2014
organizowanych przez stowarzyszenie Opolskie Lamy. Przez pięć dni
uczniowie przygotowywali autorskie projekty filmów animowanych,
których tematem przewodnim była w tym roku Tajemnicza Łódź
Podwodna. Intensywną pracę urozmaicały pokazy filmowe, wycieczki
i spotkania z opolskimi artystami.

T

rzy pierwsze dni to przede wszystkim ciężka praca nad wizualną stroną
przedsięwzięcia, czyli warsztaty plastyczne, podczas których dzieci miały za
zadanie wykonać bohaterów i scenografię do wymyślonej przez siebie fabuły,
ponadto młodzi twórcy zapoznawali się z mechanizmami powstawania filmu
metodą poklatkową oraz zaprezentowano im sprzęt używany do realizacji filmu.
Mocno napięty plan kolejnych dni przewidywał wycieczkę do opolskiego kina
Helios i pokazanie młodym artystom zaplecza technicznego miejsca, w którym
zapewne niejeden raz oglądali film. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję
zobaczyć z bliska analogowe projektory kinowe, z których jeszcze do niedawna
puszczano filmy w kinach, a także najnowocześniejszy, wart kilkadziesiąt tysięcy
złotych, projektor cyfrowy. Młodzież wzięła udział także w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Ignacego Nowodworskiego w opolskiej Galerii Sztuki
Współczesnej, gdzie
z warzyw i owoców
powstawało fantastyczne miasto. Podsumowaniem projektu
była uroczysta projekcja
powstałego podczas
warsztatów filmu, rozdanie dyplomów oraz
p a m i ąte k i w y w i a d y
z lokalnymi mediami.
Anna Kaczorowska
Zapraszamy na wystawę zdjęć dokumentujących warsztaty - od 5 maja br. przez dwa
tygodnie można oglądać ekspozycję w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie.

Dla Sierra Leone
Już po raz kolejny uczniowie z Wawelna włączyli się w akcję
charytatywną Unicef - międzynarodowej organizacji niosącej pomoc
dzieciom. Tym razem dzieci z pomocą nauczycieli i rodziców
wykonywały symboliczne paczki dla ich rówieśników w Sierra Leone.

P

rojekt zatytułowany jest „Gwiazdka dla Afryki”, a głównymi jego celem było
zapoznanie dzieci z sytuacją w krajach rozwijających się, w tym przede
wszystkim w Sierra Leone, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy
zaangażowania społecznego oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci
w Sierra Leone.

P

o przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych pokazujących życie w jednym
z afrykańskich państw uczniowie przez kilkanaście dni gromadzili kartonowe
pudełka, papiery ozdobne i wstążeczki, by następnie przygotować z nich
symboliczne paczki dla maluchów. W wykonanych pudełeczkach uczniowie
z Wawelna umieścili symboliczne szczepionki, które chciałyby przekazać
dzieciom w Afryce. Ile szczepionek bądź
zestawów znalazło się w paczce, zależało
wyłącznie od ofiarodawcy, czyli ucznia. Im
bogatszy był prezent, tym paczka symbolizująca tę pomoc mogła być większa.
Koszt jednej szczepionki to zaledwie
kilkadziesiąt groszy. Wszystkie przygotowane przez dzieci prezenty zostały
„sprzedane” rodzicom podczas zabawy
szkolnej. Dzięki ogromnej pomocy Rady
Rodziców PSP Wawelno udało się zebrać
kilkaset złotych, które następnie zostały
przekazane na konto Unicef. Za udział
w projekcie szkoła w Wawelnie otrzymała
dyplom i została włączona w poczet jednej
z najbardziej społecznie zaangażowanych
placówek edukacyjnych w Polsce.
Anna Kaczorowska
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10 lat współpracy polsko-czeskiej
Minęło 10 lat od podpisania umowy partnerskiej z czeską gminą
Město Albrechtice – układ o partnerstwie został podpisany 16
kwietnia 2004 r. Ze strony Gminy Komprachcice porozumienie
o współpracy podpisali: wójt gminy – Paweł Smolarek, ówczesny
Przewodniczący Rady Gminy – Leonard Pietruszka i Jan Przywara,
Przewodniczący Zarządu GSP PARTNER, organizacji, która wzięła na
siebie obowiązek budowania relacji międzynarodowych.

P

oczątek tej współpracy wiązał się z bliską datą wejścia Polski w Unii
Europejskiej, zatem i tegoroczna rocznica wiąże się z dziesięcioleciem
obecności naszego kraju w tych strukturach. - Oba te wydarzenia są dla nas
ważne - mówi Jan Przywara.
Wyjazd do Czech odbył się 2 maja br., uczestniczyło w nim 40 osób, delegacji
przewodniczył Wójt Gminy – Paweł Smolarek. Podczas tej wizyty goście
z Komprachcic mieli okazję zwiedzić nowe miejsca na mapie czeskiej gminy:
Muzeum Afrykańskie, park safari, a także spotkać się z pracownikami szkoły
podstawowej:
- Współpraca międzyszkolna oraz sportowców i strażaków to najmocniejsze
filary tego partnerstwa - mówi przewodniczący Zarządu GSP „PARTNER”.
Należy też dodać, że czescy artyści brali chętnie udział w wystawie Folk-Art.
Część oficjalną rozpoczęła zastępczyni starosty Město Albrechtice Ludka
Volka - Jitka Hanusova, która po stronie czeskiej odpowiada za koordynację
partnerstwa.
- Dziękuję za to, że możemy uczestniczyć w tej współpracy - mówiła
wicestarościna.
Wójt Paweł Smolarek nawiązał do rocznicy podpisania partnerstwa
i wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i podkreślił, jak ważne jest, że
możemy współpracować w sprzyjających wymianie myśli i ludzi warunkach.
- Te dziesięć lat pokazuje, że jeśli się tylko chce, to ludzie mogą się naprawdę
zbliżyć. Efektem współpracy polsko-czeskiej jest nawiązanie nie tylko
oficjalnych relacji, ale też takich zupełnie bliskich, rodzinnych. Członkowie
„PARTNERA” mają już swoich przyjaciół w Czechach i są to ludzie, którzy
zapraszają siebie wzajemnie poza oficjalnymi wyjazdami - przyznaje Jan
Przywara.
Dla przewodniczącego budowanie partnerstwa polsko-czeskiego to wielkie
wyzwanie, którego celem jest krzewienie kultury i dobrej współpracy.
I odnosi w tym obszarze znaczące sukcesy.
- Mamy podpisaną współpracę z innymi gminami, ale z żadną nie tworzymy
takiego związku jak z wami - deklarował starosta Ludek Volek.
Goście zostali zaproszeni na wieczór integracyjny, zostały też wręczone
okolicznościowe upominki. Strona polska będzie organizować obchody
jubileuszu jesienią, najprawdopodobniej 3 sierpnia.

O

Najważniejsze liczby opracował na podstawie
corocznych sprawozdań Jan Przywara
W całej wymianie partnerskiej w czasie ostatniej dekady uczestniczyło po obu
stronach 3150 osób. Najwięcej w 2013 r. – 510 osób.
Delegacja polska oprócz oficjalnych wizyt różnych grup społecznych w Město
Albrechtice odwiedziła również: Pragę, Vlcnov (obchody królewskie), Jaderna
(Elektrownia Szczytowo – Pompowa), Svaty Kopecek, Zamek Bouzov, Lostice,
Breclav (winobranie czesko–polskie). Jechali również „Pociągiem Przyjaźni”
z Trzemesznej do Osoblahy, Bruntalu, Ołomuńca.
Nasz strona zaproponowała Czechom zwiedzanie Gminy Komprachcice,
Opole (Muzeum Wsi Opolskiej), Dinopark w Krasiejowie, Kłodzko i Góry
Stołowe, Wambierzyce, Wrocław, Kraków , Wieliczkę, Nysę, Srebrną Górę,
Moszną, Otmuchów, Paczków, Złoty Stok (kopalnię złota) oraz inne ciekawe
miejsca na Górnym i Dolnym Śląsku.
Ponadto w 2013r. odbyła się wspólna sesja Rad Gminy Komprachcic i Město
Albrechtice.

która nas dzieli nie wpływa na jakość współpracy partnerskiej. - Na
przestrzeni ostatnich lat mogliśmy sobie obopólnie udowodnić, iż podpisany
przed dziesięcioma laty nie był układem tylko na papierze. Mamy na swych
kontach wielkie przyjaźnie zbiorowe i indywidualne. Mamy również dowód
na to, że obie strony traktują tę przyjaźń bardzo poważnie i serio - podsumowuje Jan Przywara.
Dagmara Duchnowska
Na zdjęciu:
Twórcy sukcesu polsko-czeskiego partnerstwa (od prawej): Wójt Gminy
Komprachcice - Paweł Smolarek, wicestarosta Město Albrechtice Jitka
Hanusova i Jan Przywara - przewodniczący Zarządu GSP „PARTNER”.

statnie 10 lat dowiodły, że mimo odległości dzielącej obie Gminy
potrafiliśmy w krótkim czasie się zintegrować i zaprzyjaźnić. Odległość

LIGA WIOSENNA

LIGA OLDBOJÓW

RĘCZNI KOŃCZĄ NA CZWARTYM!

W tym roku jubileuszowa X edycja rozgrywek
Wiosennej Ligi Futsalu wyjątkowo będzie
rozgrywana w formule turniejowej. Każda
z czterech ekip: Stara Gwardia Opole, Grunt
Opole, Maniex Team i PG OSiR Komprachcice.
Każda z ekip (w podanej wyżej kolejności)
będzie gospodarzem jednego z czterech
turniejów rozgrywanych w formule „każdy
z każdym” w następujących terminach:
Turniej I: sobota, 10 maja
Turniej II: sobota, 24 maja
Turniej III: sobota, 7 czerwca
Turniej IV: sobota, 21 czerwca
Wszystkie rozgrywki będą trwały w godzinach
17.00-21.00 w hali sportowej OSiR Komprachcice, przy ul. Szkolnej 18.
Zapraszamy.

16 maja br. wystartują rozgrywki oldbojów, jak
co roku systemem turniejowym, z udziałem:
1. ECO Opole
2. Stara Gwardia Opole
3. Maniex Team
Mecze będą odbywały się w piątki w godzinach
19.00-21.00 na kompleksie sportowym ORLIK
przy ul. Rolniczej 8 w Komprachcicach, w następujących terminach:
Turniej I: piątek, 16 maja
Turniej II: piątek, 30 maja
Turniej III: piątek, 13 czerwca
Każda z lig, podczas ostatniego turnieju, zakończy się wspólnym grillem wraz z wręczeniem
nagród dla najlepszych ekip i wyróżnionych
zawodników.

Piłkarze ręczni LKS OSiR Komprachcice zakończyli sezon na czwartym miejscu. To jeden
z najlepszych wyników w historii tego klubu.
Szczypiorniści z Komprachcic w ostatnim meczu
o ligowe punkty pokonali wyżej notowany SPR
Bór Oborniki Śląskie. Grając u siebie, w 35 min.
przegrywali jeszcze 15:20, ale właśnie od tego
momentu nastąpił przełom w losach spotkania.
Przewaga SPRu stopniała w niecałe 9 minut,
a kolejne minuty to budowanie przewagi i ostateczny, spokojny triumf komprachcickiego zespołu 35:28.
Skład drużyny LKS OSiR: Barański, Oleksyn,
Sitarski, Jarosz - Cichoń, K.Juros - 5, Skonieczka - 6,
Bus, Maciej Nawrocki - 6, Sękowski - 2, Ungier - 5,
A.Jendryca, T.Juros, D.Jendryca, Marcyniuk - 11.
Trener: Mirosław Nawrocki.
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Turniej badmintona dzieci i młodzieży

Turniej badmintona

Szybkie lotki

Profesjonalni amatorzy

W

ciepłą i słoneczną sobotę w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach do rywalizacji o miano najlepszych stawiło się
łącznie 50 osób przybyłych z Brzegu, Bytomia, Domecka, Głubczyc,
Gogolina, Katowic, Kędzierzyna-Koźle, Katowic, Opola, Prudnika i Zabrza.
Turniej prowadził sędzia zawodowy - Marek Łysakowski.
Gra pojedyncza kobiet +30
Sylwia SZEWCZUK - Victoria Domecko
Anna SZCZERSKA - Gogolin
Anna TKACZUK - Victoria Domecko

W

turnieju uczestniczyli reprezentanci Komprachcic, Głubczyc,
Kłodnicy, Kędzierzyna-Koźla oraz Domecka i okolic. Łącznie stawiło
się 46 zawodniczek i zawodników. Rozegrano wiele zaciętych pojedynków,
a wszyscy uczestniczy drogą losowania otrzymali wiele ciekawych nagród
i upominków.

Gra pojedyncza mężczyzn +40
Jerzy DRÓBKA - Brzeg
Paweł KLIMEK - Katowice
Wiesław FEDER - Opole i Artur GLUŹNIEWICZ
- Katowice

Dziewczęta 2005 i młodsze
Maja Janko - LKS Technik Głubczyce
Julia Wójcik - UKS FENIKS
Kinga Cierpich - UKS FENIKS i Martyna Stano
- UKS FENIKS

Gra podwójna kobiet
Sylwia SZEWCZUK - Victoria Domecko/Anna
SZCZERSKA - Gogolin
Małgorzata KABAROWSKA - Victoria
Domecko/Jessica PIELENGA - Victoria
Domecko
Marta MOMOT - Victoria Domecko/Anna
TKACZUK - Victoria Domecko

Gra podwójna mężczyzn
Arkadiusz PARMA - Brzeg/Sławomir
ŁYCZKOWSKI - Brzeg
Jerzy DRÓBKA - Brzeg/Łukasz WILK - Brzeg
Wiesław FEDER - Opole/Andrzej
KUŁAKOWSKI - Victoria Domecko

Dziewczęta 2003-2004
Dominika Gajda - UKS FENIKS
Julia Dzialuk - UKS FENIKS
Wiktoria Mateja - UKS FENIKS

Gra pojedyncza mężczyzn do 40
Radosław WYSOCZAŃSKI - Głubczyce
Arkadiusz PARMA - Brzeg
Arkadiusz MIZIO - Opole i Robert BORSZCZ Zabrze

Gra mieszana
Tomasz KOŚĆ - Opole/Sylwia SZEWCZUK Victoria Domecko
Sebastian PRĘDKI - Opole/Anna TKACZUK Victoria Domecko
Zenon GIL - Gogolin/Anna SZCZERSKA Gogolin

Komprachcice

Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
22 kwietnia 2014 r. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach odbył się II Wiosenny Turniej Mini Piłki Siatkowej
Dziewcząt. Imprezę współorganizowali: Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Sukces” Komprachcice, Akademia Piłki Siatkowej
„Opolanka” z Opola oraz fundator nagród - Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komprachcicach.

Dziewczęta 1999-2002
Paulina Kobienia - Victoria Domecko
Wiktoria Czech - Victoria Domecko
Patrycja Supel - Victoria Domecko

Wojciech Budny
Jaś Dec - Victoria Domecko i Bartek Olender
- Victoria Domecko
Chłopcy 2003-2004
Dawid Jaszkiewicz - UKS FENIKS
Sebastian Jaszkiewicz - UKS FENIKS
Steven Morawiec - Victoria Domecko i
Mateusz Żołądek - Victoria Domecko
Chłopcy 1999-2002
Karol Budny - K-K
Damian Okoń - Victoria Domecko
Krzysztof Szpryngiel i Szymon Supel - Victoria
Domecko

Chłopcy 2005 i młodsi
Przemysław Gajda - UKS FENIKS

Turnieje badmintona rozegrano dzięki sponsorom:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Komprachcicach,
Gmina Komprachcice,
OSiR Komprachcice,
Firma TECHNOBUD Materiały Budowlane z Opola,
Prezes klubu VICTORIA - Pan Mariusz Kozów-Kloz
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Z

awodniczki rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych: „dwójki”
(rocznik 2003 i młodsze), „trójki” (2002r.) oraz „czwórki” (2001r.).
W zawodach oprócz zespołów organizatorów udział wzięły Publiczne Szkoły
Podstawowe z Graczy i Łubnian, w sumie prawie 80 zawodniczek. Licznie
zgromadzona na trybunach publiczność miała okazję po raz kolejny na
naszej hali obserwować emocjonujące i stojące na wysokim poziomie
wydarzenie siatkarskie. Najlepszym zawodniczkom w każdej kategorii
wręczono nagrody indywidualne: „dwójki” - Katarzyna Kucharska i Ewa
Sosińska, „trójki” - Joanna Pieczykolan (wszystkie „Sukces”), „czwórki” Julia Jandura („Opolanka”). Nagrodzono również najmłodszą zawodniczkę,
którą została Kinga Dolipska („Sukces”). Były to kolejne udane w tym roku
zawody dla klubu z Komprachcic po wcześniejszych dobrych występach
w ogólnopolskich turniejach w Oświęcimiu, Andrychowie, Tomaszowie
Mazowieckim i Niepołomicach.
Piotr Szczubiał
Wyniki:
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Wieści

„Dwójki”:
LUKS „SUKCES” II (Katarzyna
Kucharska, Ewa Sosińska)
LUKS „SUKCES” I (Michelle
Maculak, Julia Niedworok)
APS „OPOLANKA” I

LUKS „SUKCES” III (Aleksandra
Paszek, Wiktoria Romańska)
APS „OPOLANKA” III
APS „OPOLANKA” II
LUKS „SUKCES” IV (Maria
Bodzioch, Weronika Stelnicka)
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APS „OPOLANKA” IV
APS „OPOLANKA” V
PSP ŁUBNIANY I
LUKS „SUKCES” V (Emilia
Adamkiewicz, Patrycja
Siendzielorz)
PSP ŁUBNIANY II
LUKS „SUKCES” VII (Kinga Dolipska,
Agnieszka Sosińska)
LUKS „SUKCES” VI (Emilia Rogóż,
Dagmara Tracz)
„Trójki”:
LUKS „SUKCES” I (Paulina Buchla,
Joanna Pieczykolan, Karolina
Podkanowicz)
APS „OPOLANKA” I

PSP ŁUBNIANY I
APS „OPOLANKA” II
PSP GRACZE
PSP ŁUBNIANY I
LUKS „SUKCES” II (Karolina
Ciesiółka, Emilia Gogolok,
Marcelina Januszkiewicz, Amelia
Wawrzyniak)
„Czwórki”:
APS „OPOLANKA I
PSP ŁUBNIANY
LUKS „SUKCES” (Wiktoria Łoboda,
Karolina Krzemień, Dominika
Niesłony, Klaudia Tlołka)
PSP GRACZE
APS „OPOLANKA” II

