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Polska Nowa Wieś

120 lat szkoły

W

yjątkowy jubileusz świętowała Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Korczaka w Polskiej Nowej Wsi. Placówka w tym roku
obchodzi 120 lat istnienia. Podczas uroczystości, która odbyła się 30 maja br.
dyrektor jednostki - Zofia Kotońska podziękowała za współtworzenie
sukcesu szkoły nauczycielom, uczniom, rodzicom, sponsorom i partnerom:
samorządowi Komprachcic, Starostwu Powiatowemu, dyrektorom innych
placówek, Opolskiemu Kuratorium Oświaty, Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Serdeczne słowa dyrektor skierowała zwłaszcza do dawnych uczniów, którzy doskonale pamiętają minionych kilka dekad
historii szkoły w Polskiej Nowej Wsi.
Dokończenie na str. 3

Polska Nowa Wieś

Komprachcice

Służą nam od 80 lat

Awans siatkarek do Mistrzostw Polski
Zawodniczki LUKS „Sukces” Komprachcice awansowały do Mistrzostw Polski
turnieju „Kinder + Sport 2014”. Nasz klub w tegorocznej edycji rozgrywek
wystawił rekordową liczbę drużyn - do rywalizacji stanęło siedem zespołów.
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J

ednostka OSP z Polskiej Nowej Wsi obchodziła jubileusz 80 lat istnienia. Z tej okazji
przed remizą odbyło się 31 maja br. uroczyste spotkanie.
Więcej na stronie 3

4 maja w Paczkowie zakończył się wojewódzki etap turnieju „Kinder + Sport 2014”
(Mistrzostwa Polski w mini piłce
siatkowej dziewcząt). Młode siatkarki rywalizują w trzech kategoriach wiekowych: zespoły dwuosobowe (rocznik 2003 i młodsze),
trzyosobowe (2002r.) oraz czteroosobowe (2001r.). W zawodach
tych jak co roku wzięły udział zespoły Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sukces” Komprachcice. W tym roku w półfinale
wojewódzkim, który odbył się 10
maja również w Paczkowie, klub
z Komprachcic wystawił rekordową
l i c z b ę d r u ży n : c z te r y d r u ży ny
w kategorii „dwójek”, dwie „trójki”
i j e d n ą „ c zwó r kę ”. Z a wo d y te
zakończyły się olbrzymim sukcesem
naszych zawodniczek.
Piotr Szczubiał

Zwycięski team - wicemistrzynie województwa (od lewej):
Małgorzata Szczubiał, Michelle Maculak, Julia Niedworok ,
Patrycja Siendzielorz, Piotr Szczubiał

ZAPRASZAMY
JUŻ 22.06.2014 r. (niedziela), godz.14:00
Mieszkańców Gminy Komprachcice czeka kolejne
artystyczne wydarzenie

IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego
„WCIĄŻ BLISKO NAS”
MIEJSCE: Sala Widowiskowa SOK Komprachcice
ul. Niemodlińska 2, Komprachcice

Dokończenie na stronie 8
POPULARNE PIOSENKI W ZNAKOMITYM WYKONANIU
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Więcej podatków to więcej inwestycji

z Wójtem Pawłem Smolarkiem rozmawia Dagmara Duchnowska
- Już za chwilę sesja absolutoryjna.
Z pewnością wykonanie budżetu
za miniony rok zostanie ocenione
pozytywnie. Jak Pan osobiście
podsumowałby realizację budżetu
za 2013?
- Każdy budżet jest tworem finansowym, gospodarczym i społecznym, a oczekiwania w stosunku do
każdego są zawsze większe od
możliwości. Ze względu na specyfikę naszej gminy, w której coraz
więcej domów budują mieszkańcy
Opola, staramy się zwracać uwagę
na fakt, że nowe drogi, chodniki,
oświetlenie, o które tak zabiegają,
powstają w ramach ograniczeń,
które narzuca nam budżet. Jeśli nie
będą płacić podatków jako zamieszkujący naszą gminę, te inwestycje
będą realizowane przez wiele, wiele
lat. Tak wygląda ten proces, budżet
tworzony jest w dużej mierze z podatków od osób fizycznych i od osób
prawnych. Nie zmienimy tego i budżetu do oczekiwań i żądań nie naciągniemy.

- Inwestycje jednak były
prowadzone….
- Generalnie wszystkie siły - ekonomiczne i merytoryczne - zostały
ukierunkowane na budowę kanaliza c j i w O c h o d za c h , Wawe l n i e
i Domecku. Prace w ramach kontraktu głównego potrwają do końca
czerwca tego roku. Jest to nasze
zadanie strategiczne, które musi
zostać zrealizowane. Dodatkowo
prowadzimy prace związane z budową sieci, na które nie otrzymaliśmy dotacji, można powiedzieć, że
jesteśmy już zaangażowani w połowie tych niezbędnych działań. Przetarg na wykonanie tych prac wygrała opolska firma DROBUD, która już
realizuje zlecenie.
- Budowa kanalizacji zdominowała
więc kolejny rok?
- Tak i z tego właśnie powodu nie
można mówić o innych inwestycjach, chociaż staramy się jednocześnie realizować niezbędne zadania, na przykład remontowe, jak
modernizacja dachu szkoły w Pols-

kiej Nowej Wsi. Dach został nie tylko
wyremontowany, ale także ocieplony, pomieszczenie strychu zostały
przygotowane do adaptacji. Trwają
bieżące remonty dróg, ograniczone
możliwościami finansowymi naszego budżetu. Nie da się ukryć, że
kryzys odcisnął się także na dochodach rodzin, a to z kolei wpłynęło na
stan budżetów gmin. Mimo wszystko, planujemy rozbudować sieć
oświetlenia ulicznego, nadal remontować drogi, dachy w jednostkach publicznych… ale to już
zapewne wykona w czasie nowej
kadencji nowy wójt.
- Czy mógłby Pan wskazać najważniejsze, bądź najbardziej emocjonujące wydarzenie poprzedniego roku?
- Przeżywam każde. Do każdego - od
małej imprezy do wielkiej inwestycji
- podchodzę z pełnym zaangażowaniem, bo wiem, jak ważne jest
dla naszej społeczności. Osobiście
sprawdzam każdą inwestycję, każdy
remont. Mam nadzieję, że w ten

sposób eliminuję niedoskonałości,
które mogą efektem ludzkiej słabości, czy złośliwości przedmiotów.
Nie mogę więc nadawać wydarzeniom rangi ważności, bo wszystkie są tak samo istotne.
- Budowa sieci kanalizacyjnej zmierza do finału, a jakie są kolejne plany inwestycyjne?
- Chcemy jeszcze w tym roku wybudować w kompleksie sportowym
przy ulicy Rolniczej korty tenisowe.
Uzyskaliśmy na ten cel dotację
w wysokości 80 procent kosztów
kwalifikowanych. Staramy się wykorzystać fundusze unijne, była możliwość uzyskania wsparcia na odnowę i rozwój wsi, więc zdecydowaliśmy się złożyć wniosek. Fundusze unijne są znaczone, można je
brać na określone zadania, a czasami słyszę, że po co na to, lepiej
na coś innego. Tylko, że na „coś
innego” nie ma akurat pieniędzy.
- Dziękuję za rozmowę.

Za pomoc w przeprowadzeniu wyborów
do Parlamentu Europejskiego dziękujemy:
Dyrektorom placówek Gminy Komprachcice,
w których ustanowiono siedziby lokali wyborczych:
Pani Zofii Kotońskiej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi

Aglomeracja liderem

Pani Monice Josek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
Panu Zbigniewowi Adamkiewiczowi - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Chmielowicach
Panu Henrykowi Hajzykowi - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie
Aglomeracja Opolska zdobyło wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2014 „Razem dla
rozwoju”. To ogromne docenienie dotychczasowych działań
członków AO.

Panu Henrykowi Wrześniewskiemu - Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła
Podstawowa w Ochodzach
Pani Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury - Annie Koszyk
Pani Sołtys Osin - Marii Lauterbach
Sekretarz Gminy
Maria Grot

W

i m i e n i u S to wa r zysze n i a n a g ro d ę o d e b ra ł a p a n i D a n u ta
Wesołowska, Zastępca Prezydenta Miasta Opola. Nagrody
wręczono podczas I Kongresu Partnerstw Samorządowych. Celem konkursu
było wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania
gmin, powiatów i województw z terenu całego kraju. Miał on także za
zadanie wskazać najciekawsze doświadczenia współpracy partnerstw
międzysamorządowych i międzysektorowych, mających na celu
prowadzenie polityki rozwoju na obszarach funkcjonalnych o znaczeniu
lokalnym, subregionalnym i regionalnym. Nasze partnerstwo zostało
uhonorowane za podejście do współpracy ponad granicami administracyjnymi. Komisja dostrzegła także, że partnerów Aglomeracji
połączyła idea, a nie tylko konieczność współpracy. W skład komisji
konkursowej weszli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin
Wiejskich RP.

Mężowi Joachimowi Labusga oraz najbliższej rodzinie
składamy kondolencje z powodu śmierci
Żony i Matki

Pani Marciny Labusga
wieloletniej pracownicy Urzędu Gminy w Komprachcicach
zaangażowanej społecznie mieszkanki gminy,
druhnie jednostki OSP w Komprachcicach
Wójt Paweł Smolarek
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Komprachcicach
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Na jubileusz przybyli nawet zza granicy dawni uczniowie
– każdy otrzymał list gratulacyjny.

Dokończenie ze strony 1

Z

aproszeni goście deklarowali, że szkoła z Polskiej Nowej Wsi ma w środowisku oświatowym bardzo wysoką pozycję, inspiruje i dowodzi, że wiejskie placówki mogą na
edukacyjnym rynku z powodzeniem konkurować z największymi (o Festiwalu Arteterapii,
którego współorganizatorem była placówka piszemy na str. 5). Z okazji rocznicy wydana
została monografia szkoły - egzemplarze trafiły do rąk uczestników jubileuszowego spotkania. Oryginalne przedstawienie prezentujące najważniejsze w historii szkoły wydarzenia,
przygotowali pod kierunkiem nauczycieli Ewy Pawlety - uczniowie szkoły. Największą
niespodziankę sprawili dyrektor Zofii Kotońskiej oraz nauczycielom koledzy z pozostałych
gminnych szkół. Na zakończenie uroczystości przed scenę wjechał specjalnie na tę okazję
przygotowany tort.
Dagmara Duchnowska

Tort był dla organizatorów jubileuszu prawdziwym zaskoczeniem.

Polska Nowa Wieś

Służą nam od 80 lat

Dokończenie ze strony 1

G

ratulacje druhnom i druhom składali m.in: Komendant Miejski PSP - bryg. Paweł Kielar,
Poseł na Sejm RP - Ryszard Galla, Przewodniczący Rady Gminy - Antoni Wencel,
Komendant Gminny - Sebastian Dambiec, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej - Zofia
Kotońska oraz dyrektor Publicznego Przedszkola - Maria Zając, sołtys Polskiej Nowej Wsi Brygida Strzelczyk. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele gminnych jednostek
OSP.
- Cieszę się, że wśród strażaków z Polskiej Nowej Wsi widzę tak dużą grupę młodych ludzi,
dziękuję wam, że podtrzymujecie tę tradycję - mówił bryg. Paweł Kielar.
Strażacy otrzymali nie tylko gorące słowa podziękowania za swoją służbę, ale także
upominki, medale i odznaczenia. Tego też dnia oficjalnie przekazany jednostce został wóz
strażacki.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza został
pośmiertnie przyznany Druhowi Joachimowi Przywarze
MEDAL SREBRNY ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Druh Hubert Kowolik, Druh Damian Kowalski,
Druh Marek Kampa
MEDAL BRĄZOWY ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Druh Paweł Woszek, Druh Robert Wieczorek, Druh Roman
Glied, Druh Krzysztof Kotulla, Druh Marcin Grzela
ODZNAKA „STRAŻAK WZOROWY”
Druh Daniel Pawleta, Druh Marcin Kenig, Druh Sebastian
Damski, Druh Rafał Wieczorek, Druh Krzysztof Kowolik,
Druh Rafał Jurek, Druh Sebastian Jurek
ZŁOTA ODZNAKA MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA
Druh Grzegorz Nocoń, Druh Dawid Wieczorek,
Druh Denis Labusga
SREBRNA ODZNAKA MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA
POŻARNICZA
Druh Łukasz Kotula, Druh Mateusz Lachnik, Druh Łukasz
Szemainda, Druh Dawid Damski, Druh Filip Trzmielewski,
Druh Tomasz Klos

Na obchody jubileuszu zaproszono przedstawicieli
wszystkich współpracujących z jednostką partnerów.

Jubileusz był również okazją do
wyróżnienia za lata poświęcone
służbie. Otrzymali je druhny
i druhowie, którzy w jednostce działają
co najmniej 5 lat. Najdłuższym stażem
pochwalić się mogą:
30 LAT SŁUŻBY: Druh Henrk Gola,
Druh Bernard Holek, Druh Andrzej
Stopyra, Druh Mirosław Sosna
35 LAT SŁUŻBY: Druh Dariusz Lakwa,
Druh Eryka Lakwa, Druh Rudolf Nocoń
40 LAT SŁUŻBY: Druh Jerzy Kowolik,
Druh Norbert Labusga, Druh Hubert
Kowolik, Druh Paweł Rybarczyk,
Druh Marcin Gąsior
45 LAT SŁUŻBY: Druh Stanisław Stadnik,
Druh Joachim Kowalski, Druh Bogdan
Sułkowski, Druh Jerzy Kasperek

W OSP Polska Nowa Wieś nie brakuje kolejnych
pokoleń kultywujących strażacką tradycję.

5 lat z Janem Twardowskim

Uroczystość poprowadziła dyrektor placówki
– Anita Jesse (z lewej).

Uczniowie i delegacje współpracujących ze szkołą organizacji
i instytucji byli świadkami świętowania pierwszych
pięciu lat z patronem placówki

P

u b l i c z n a S z ko ł a Po d sta wo wa
w Ko m p ra c h c i ca c h 2 c ze r wca
obchodziła uroczyście 5. rocznicę nadania placówce imienia ks. Jana Twardowskiego. Uczniowie, kadra pedagogiczna i zaproszeni goście spotkali się
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na ręce dyrektor jednostki Anity Jesse złożone zostały podziękowania za współpracę. Każdy z wyróżnionych gości otrzymał serce ozdobione
symboliczną biedronką i jedną z sentencji ks. Jana Twardowskiego. Uroczystość uzupełniły prezentacje artystyczne
przygotowane przez uczniów oraz projekcja zdjęć nawiązujących do tematu
jubileuszu.
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Ciekawie w bibliotece

Teatr jest metaforą

W maju z okazji tygodnia bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w
Komprachcicach zorganizowała
interesujące otwarte spotkania.

M

łodzież z Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach miała
okazję spotkać się 8 maja z Agnieszką
Tyszką, absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Z zamiłowania pisarką i ogrodniczką.
Agnieszka Tyszka pisze dla dzieci i młodzieży, choć i dorośli świetnie się bawią,
czytając jej książki. Jest autorką powieści, bajek, opowiadań, słuchowisk radiowych i scenariuszy teatralnych. W 2005
roku otrzymała Nagrodę im. Kornela
Makuszyńskiego za książkę „Róże
w garażu”. Jej utwory dla młodszych
czytelników to m.in.: „Świat się roi od
Marianów”, „Bajkowe lulanki”, „Bajkowy rok”, „O czym marzy czarownica”,
„Koronkowe historie”, „Zosia z ulicy
Kociej”. Jej utwory dla młodzieży to
m. in.: „M jak dżeM”, „Kawa dla kota”,
„Miłość bez konserwantów”, „Wyciskacz
do łez”, „Kredens pod Grunwaldem”,
„Siostry Pancerne i pies”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas
III-VI szkół podstawowych w Powiecie
Opolskim Ziemskim. W ramach tego
właśnie przedsięwzięcia Filia Gminnej
Biblioteki Publicznej w Komprachcicach,
przy współpracy Państwowej Szkoły
Podstawowej w Domecku zaprosiła na
spotkanie z dziećmi Agnieszkę Dobis (na
zdjęciu), mieszkankę Komprachcic.
Podczas interesującej pogawędki, która
odbyła się 3 czerwca br. pani Agnieszka
opowiadała dzieciom po śląsku o zwy-

B

iblioteka zorganizowała również
spotkanie z Hubertem Skrzypczykiem, mieszkańcem Wawelna. Pan
Skrzypczyk opowiadał w gwarze śląskiej
m. in. o tym jak wyglądało jego dzieciństwo, jakie dzieci miały obowiązki i w co
się bawiły. Spotkanie to zorganizowane
było w nawiązaniu do organizowanego
przez Wojewódzką Bibliotekę w Opolu
konkurs pt.: „Zyca Ci… Pocztówka okolicznościowa ze Śląska Opolskiego”.

Klimatyczny spektakl
zatytułowany „Historie
codzienne” przedstawili
uczestnicy warsztatów
teatralnych prowadzonych przez
reżysera Dariusza Kowcuna
w ramach projektu
finansowanego z funduszy
unijnych. Symbole i metafory
opanowały salę widowiskową
Samorządowego Ośrodka Kultury,
a młodsi i starsi artyści wystąpili
przed pełną salą.

P

D

zieci młodsze zostały zaproszone na spotkanie z Wojciechem
Widłakiem, polskim pisarzem,
tworzącym książki dla dzieci. Pan Widłak
znany jest szczególnie dzięki serii o Panu
Kuleczce (we współpracy z ilustratorką
Elżbietą Wasiuczyńską). Ma w dorobku
około dwudziestu książek. Za swoją
twórczość otrzymał m.in. wyróżnienie
w Poznańskim Przeglądzie Nowości
Wydawniczych Książka Jesieni 2002,
Nagrodę Literacką Srebrny Kałamarz im.
Hermene-gildy, nagrodę Best European
Schoolbook Award 2009, główne nagrody w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku” Komitetu Ochrony Praw Dziecka
2010 i 2011, Pióro Fredry 2011, nagrodę
Guliwer w krainie Liliputów 2013.

Domecko

Tacy przyjaciele

czajach i obrzędach śląskich. Całe życie
spędziła na Śląsku i została wychowana
w duchu śląskiej tradycji. Ogromnym
zainteresowaniem dzieci cieszyły się
„eksponaty” - dawne narzędzia pracy,
przy pomocy których wykonywano
czynności niezbędne w codziennym
życiu. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób wypiekano chleb i robiono masło.
Mogły wyobrazić sobie, jak dawniej za
pomocą metalowej tarki wyglądało
pranie ubrań. Z fascynacją używały
mosiężnego moździerza i ręcznego
młynka z kolekcji pani Dobis i miały
okazję, żeby oglądać stare, czarno-białe
fotografie liczące już ponad 100 lat.
Mieszkanka gminy zapoznała dzieci ze
zwyczajem składania sobie życzeń
z różnych okazji, w gwarze śląskiej oraz z
obrzędami weselnymi. Z pewnością była
to bardzo interesująca i wartościowa
lekcja dla uczniów PSP w Domecku,
która dodatkowo zachęciła dzieci do
wzięcia udziału w konkursie na wykonanie pocztówki okolicznościowej ze
Śląska Opolskiego.
Opracowanie: GBP

ZAPRASZAMY NA PRELEKCJĘ: Populacyjne programy profilaktyki i wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy i raka piersi w województwie opolskim
MIEJSCE SPOTKANIA: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3
DATA: 16 czerwca 2014 r., godz. 15.00
W PROGRAMIE: Otwarcie prelekcji - Sekretarz Gminy Komprachcice Maria Grot;
Zasady i realizacja Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka
Szyjki Macicy - mgr Halina Guzikowska; Zasady i realizacja Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Samobadanie piersi. Kodeks Zdrowego Życia
- mgr Barbara Kurzyca; Dyskusja

rzedstawienie, nad którym grupa pracowała od miesięcy był
z pewnością czymś świeżym i nowym wśród gminnych wydarzeń
artystycznych. Nie bez powodu
zebrał też gorące owacje. Były to jak powiedział Dariusz Kowcun historie codzienne opowiedziane
w sposób niecodzienny.
- Nie chcieliśmy ilustrować rzeczywistości, to mamy w serialach,
chcieliśmy w jednym zdaniu przedstawić tragiczne dzieje Komprachcic, związane i nazizmem i z Armią
Czerwoną, ale przede wszystkim
pokazać, że bez względu na historię
tego terenu, a może mimo niej,
więzi rodzinne trwają. To, co poka-

Wystawa roślin i zwierząt , która
odbywa się w szkole od kilku lat
n i ez m i e n n i e c i e szy s i ę p o wo dzeniem. Uczniowie z entuzjazmem
deklarują chęć zaprezentowania
swoich pupili, a potem z wielkim
zapałem opowiadają o nich przed
publicznością. Trema nie straszna
jest nawet pierwszakom. Publiczność przyglądała się przyniesionym

zujemy, to problemy życia codziennego, bolesne wydarzenia i radosne
- opowiadał o przedstawieniu artysta podczas spotkania z publicznością.

kotom, kurom, papugom, psom
i roślinom doniczkowym, aby oddać
głosy na najbardziej ich zdaniem
przyjazne zwierzę bądź roślinę.
Najpiękniejszym zwierzęciem
wybrano pieska Soni Gielnik, a najpiękniejszą rośliną - jukę należącą
do Oli Gonsior. Jury natomiast oceniało przygotowaną charakterystykę zwierząt i roślin. Uznano, że
najpiękniej opowiadała o swoim
psie Sonia Gielnik. Najciekawszą
charakterystykę rośliny wygłosiła
Zuzia Notka, która przedstawiła
wiele ciekawych i pouczających
informacji o swoim storczyku. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi
książkami o tematyce przyrodniczej, a wszyscy uczestnicy wystawy słodkim upominkiem.
Magdalena Łęgowska

S

Komprachcice, Domecko

ceną były także miejsca wśród
publiczności, przestrzeń sali
zazwyczaj wykorzystywana do
ustawienia stołów, krzeseł. Skromna scenografia pozwoliła na wyeksponowanie rekwizytów, czyli przedmiotów o wartości historycznej
i kulturowej zebranych podczas
projektu.
- Uczestnicy teatralnych warsztatów pracowali od października
do dzisiaj. Myślę, że nie jest to
ostatni wspólny spektakl, ja też się
z wami bardzo zżyłem - deklarował
wzruszony Dariusz Kowcun.

Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne o programach oraz drobne gadżety.
Zadanie realizowane ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach „Narodowego programu
zwalczania chorób nowotworowych” zadanie pn.: „Populacyjny Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy” i „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”.

30 kwietnia tego roku
społeczność uczniowską
uzupełniła obecność zwierząt
i roślin. W ten nietypowy sposób
postanowiono już kolejny raz
uczcić Światowy Dzień Ziemi.

Dag

Nagrodzeni

W

XV Jubileuszowym Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „Liść Dębu” w Dąbrowie,
dwoje uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Domecku zdobyło
I miejsca w kategorii soliści klas IVVI: Sonia Gielnik - reprezentująca
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach oraz Kamil
Janoszek, uczeń PSP w Domecku.
Ponadto Kamil zdobył tytuł „Osobowość Festiwalu” oraz nagrodę im.
Karola Musioła przyznanej przez
Towarzystwo Przyjaciół Opola.
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Polska Nowa Wieś, Opole

Domecko

Potrzeba twórczości
Jednym z organizatorów Festiwalu Arterapii „Homo Creator” była Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi. To wydarzenie,
złożone z konferencji i warsztatów, przypominało o szczęściotwórczej roli
twórczości w życiu człowieka.

F

estiwal rozpoczęła konferencja naukowa o arterapii (leczeniu poprzez sztukę).
Odbyła się ona w poniedziałek, 12 maja w Państwowej Szkole Muzycznej
w Opolu. Był to dzień niebieski (ten i trzy kolejne miały przypisany kolor). Drugi, żółty
przypadł na 13 maja. Jego motywami przewodnimi były: choreoterapia i muzykoterarapia. Dzień następny miał kolor czerwony i skupiał się wokół sztuk plastycznych,
fotografii i filmu. Kolejny (zielony) to rękodzieło, talasoterapia i hortikuloterapia.
Pomysłodawcą samego festiwalu oraz jego podziału na cztery kolory (według następujących po sobie tematów) była Ewa Pawleta z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi.
- Jest to pierwszy tego rodzaju festiwal, mamy jednak nadzieję na jego kontynuację mówi Dorota Różycka z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu (to właśnie
tam odbywały się zajęcia w ramach festiwalu).

- Chcielibyśmy działać w cyklu
dwuletnim, naprzemiennie:
biblioterapia i arterapia. Widzimy, że w środowisku oświatow y m c z y a r t y st y c z ny m j e st
ogromne zapotrzebowanie na
tego rodzaju spotkania.
Warto przy okazji wyjaśnić kilka
terminów. O ile choreoterapia
dała się już poznać jako szeroko
pojęte leczenie z wykorzysZajęcia odbywały się w formie aktywnych warsztatów. taniem ruchów tanecznych,
o tyle hortikuloterapia (w skrócie leczenie ogrodem) czy talasoterapia (leczenie
morzem) - nie są tak bardzo znane, a przynajmniej nie pod takimi, obcojęzycznymi
nazwami. Widać tu ukłon w stronę zdroworozsądkowej filozofii życia, która wraca do
łask także w miejskich dżunglach. Otóż bez ruchu i kontaktu z przyrodą (czy to
ożywioną, czy nieożywioną) ani rusz. Jest jeszcze trzeci element: twórczość.
- Potrzeba twórczości jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb - kontynuuje
Dorota Różycka. - Dzieje się tak niezależnie od tego, czy zajmujemy się zamiataniem
ulic, czy też jesteśmy menadżerami w międzynarodowej korporacji. Każdy potrzebuje
mieć poczucie, że kształtuje otaczającą go rzeczywistość.

F

estiwal miał ponad 30 partnerów. Część z nich stanowili instruktorzy z małych
lokalnych. firm. Przykładem może być pracownia „Phenomeno” z Ochódz.
Małgorzata Kulczycka prowadziła warsztaty z zakresu rękodzieła, a konkretnie
tworzenia biżuterii tekstylnej.
- Można wykorzystać nawet T-shirty z recyklingu - mówi dla naszej gazety. - W każdym
domu znajduje się masa ubrań, nadających się generalnie do wyrzucenia, a my
staramy się nadać im nowy wygląd. Różne techniki, plecionki, biżuteria bardziej
elegancka, a także oryginalna, dla ostrzejszych zawodników.
- Chcę się rozejrzeć, ewentualnie zapisać się na warsztaty, o ile jeszcze będzie miejsce.
Najbardziej interesuje mnie choreoterapia - podkreśla Wioletta Ernst, spotkana
podczas festiwalu.
Oferta festiwalu adresowana była praktycznie do wszystkich - zawodowców i amatorów, uczestniczących i tych, którzy tylko się przypatrywali. Każdy, komu nie straszna
deszczowa pogoda, mógł przyjść do budynku biblioteki pedagogicznej i przy okazji
ogrzać się przy kawie, serwowanej przez sponsora - jednego z wiodących producentów tej popularnej używki.
Bartosz Sadliński

Prawa dziecka

W

łaśnie minął rok, od kiedy Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku dołączyła
do grona szkół zrzeszonych w Klubie Szkół UNICEF. Klub ten zrzesza szkoły
zainteresowane propagowaniem wśród swoich uczniów idei pomocy humanitarnej
najbardziej potrzebującym dzieciom, a także edukowaniem najmłodszych członków
społeczeństwa na temat sytuacji ich rówieśników z różnych stron świata. Jako szkoła
należąca do Klubu UNICEF uczestniczymy w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez tą organizację,
a także inicjujemy różnorakie
inne działania związane z przynależnością do klubu.

W

t y m ro ku sz ko l ny m ,
tematem przewodnim
organizowanych działań są
prawa dziecka. Jest to związane
z obchodzoną w 2014 roku, 25
rocznicą uchwalenia przez ONZ
Konwencji o Prawach Dziecka.
W ramach akcji uczniowie PSP
w Domecku wzięli udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dzieci na całym
świecie. Uczniowie poznali w jaki sposób ich prawa znajdują swoje odzwierciedlenie
w codziennym życiu, jakie są granice których nie wolno przekraczać, a także gdzie
zwrócić się o pomoc, gdy poczują, że ich prawa nie są respektowane. Przede
wszystkim jednak, celem zorganizowanej akcji było zwrócenie uwagi wszystkich
uczniów na sytuacje zagrażające realizacji praw dzieci, o których często można
usłyszeć w środkach masowego przekazu. 29 maja 2014r. gościem specjalnym
w naszej szkole był misjonarz o. Adam Kuchta, który od 14 lat pracuje w Paragwaju
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie z ks. misjonarzem przyczyniło się do
poszerzenia wiedzy dzieci na temat problemów związanych z respektowaniem
podstawowych praw dziecka i człowieka w krajach rozwijających się. O. Adam
w ciekawy sposób opowiedział nam o swoich doświadczeniach misyjnych. Werbiści
pracując w krajach misyjnych uczą żyjących tam ludzi m.in. jak organizować sobie
życie, przekazują też wiedzę z zakresu edukacji i zdrowia, tym samym przyczyniając się
do zwiększenia świadomości przysługujących im praw. W uznaniu dla wielkich dzieł
dokonywanych przez misjonarzy w krajach dalekiego świata, uczniowie szkoły
przyznali zaproszonemu O. Adamowi dyplom i odznakę szeryfa praw dziecka. Miejmy
nadzieję, iż spotkanie z ks. misjonarzem przyczyni się do wzbudzenia u naszych
wychowanków postawy zaangażowania społecznego dla dobra najbardziej potrzebujących. Liczymy, również na to, że edukacja w zakresie praw dziecka i człowieka
wyda dobre owoce, a nasi wychowankowie będą umieli reagować w sytuacjach, gdy
łamane są praw człowieka. Certyfikat Placówki z Prawami Dziecka, nadany Publicznej
Szkole Podstawowej w Domecku, mobilizuje nas - nauczycieli, jak również uczniów,
do ciągłego doskonalenia się w tym zakresie.
Magdalena Koszyk

Wawelno

Rodzinnie, zdrowo, sportowo
„Bawimy się rodzinnie, zdrowo, sportowo” - pod takim hasłem odbył się
1 czerwca w PSP Wawelno drugi festyn rodzinny. Imprezę zorganizowało grono
pedagogiczne we współpracy z Radą Rodziców działającą przy szkole.

D

zieci z grupy przedszkolnej oraz uczniowie klas I – III wystąpili z wiązanką
okolicznościowych wierszy o rodzinie, piosenek oraz tańców. Klasy starsze
zaprezentowały niezwyczajną, graną w gwarze śląskiej, wersję bajki o Czerwonym
Kapturku. Ponadto swoimi umiejętnościami gry na instrumentach muzycznych
zachwycili uczestnicy warsztatów rytmicznych prowadzonych przez panią Henrykę
Mikosza oraz pana Huberta Labusgę.

A

trakcjom rodzinnego popołudnia nie było końca. Mieszkańcy Wawelna i sympatycy szkoły mieli okazję zjechać z wielkiej dmuchanej zjeżdżalni, poskakać na
trampolinie, posilić się domowymi wypiekami lub ugasić pragnienie świeżo parzoną
kawą. Po rozgrywkach sportowych i sprawdzeniu swojej wiedzy na temat miejscowości, w której mieszkają, chętni mogli skosztować kiełbasę z grilla, spenetrować wóz
strażacki czy usiąść za kierownicę najnowszego modelu samochodu ciężarowego.

D

yrekcja PSP Wawelno składa najserdeczniejsze podziękowania za pomoc i wkład
w organizację festynu Radzie Rodziców, wszystkim zaangażowanym rodzicom,
nauczycielom, dzieciom, sponsorom i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie. Bez
ich pracy nie byłaby możliwa tak wyśmienita zabawa. Zapraszamy za rok!
Anna Kaczorowska
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Więcej niż praca
Uroczystość, która odbyła się 12 maja w sali gimnastycznej komprachcickiego
gimnazjum była nie tylko uczczeniem Konstytucji 3 Maja, ale także jedną wielką
pochwałą munduru i służby społeczeństwu.

Z

aczęło się od apelu. Uczniowie przypomnieli najważniejsze fakty historyczne związane
z 3 maja 1971. To pierwsza konstytucja w Europie, druga zaś na świecie - po Stanach
Zjednoczonych. „Wiwat król! Wiwat konstytucja! Wiwat wszystkie stany!” - powtórzono
kilkakrotnie. To ważna data w historii, przypominająca, że my, Polacy nie musimy mieć
kompleksów na tle innych europejskich nacji. Drugi etap uroczystości skupiony był na
służbach mundurowych. Coraz częściej szkoły decydują się na tworzenie profili przygotowujących młodych ludzi do dalszej nauki w zawodzie strażaka, policjanta, żołnierza itd. Tego
rodzaju działania dotyczą już nie tylko szkół średnich. To właśnie uczniowie klasy mundurowej Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komprachcicach byli
12 maja pasowani na elewów. W nomenklaturze wojskowej są to żołnierze służby
przygotowawczej kształcący się na szeregowych. Wspinaczka po drabinie awansu została
więc rozpoczęta.

Do hymnu! To jeszcze nie uczniowie szkoły,
lecz lokalne służby mundurowe.

K

omprachcickim gimnazjalistom towarzyszyli starsi koledzy z okolicznych szkół
ponadgimnazjalnych, zaproszeni na uroczystość. Przybyła klasa wojskowa z Tułowic,
klasa strażacka z Chróściny oraz klasa policyjna z Prószkowa. Nie zabrakło również
zawodowców. Sztandary wnieśli mundurowi z 91 Batalionu Logistycznego z Komprachcic,
Zespołu Szkół z Tułowic oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Chróściny. Dyrektor gimnazjum
Leonard Pietruszka przypomniał, jak doniosłą rolę spełniają w społeczeństwie służby
mundurowe: - To coś więcej niż praca. To poświęcenie. Czasem nawet wiążące się
z ryzykiem utraty zdrowia lub życia - mówił w swoim wystąpieniu.

Klasy mundurowe to promocja tego rodzaju profesji
oraz przygotowanie do przyszłego podjęcia służby.

D

o klas mundurowych ciągną nie tylko chłopcy, ale również dziewczęta. Nic dziwnego.
Wymieszanie płci widać także wśród zawodowców. W dzisiejszych trudnych czasach
służby mundurowe kuszą nie tylko prestiżem (według badań znajdują się w czołówce pod
względem zaufania społecznego) i młodzieńczą tęsknotą za zawodem ciekawym i dynamicznym, ale także perspektywą stałej, państwowej pracy i przejrzystej drabiny awansu
zawodowego.
Na koniec świeżo upieczeni elewowie maszerowali po sali, pokazując efekty swoich
treningów pod okiem zawodowego żołnierza.
Bartosz Sadliński

Przyszli żołnierze pokazali jak maszerują.

Ochodze

Komprachcice

Przedszkolaki w DomEXPO

Młodzież marzy i planuje

W środę (28.06.14r.), dzieci z Przedszkola Publicznego
w Ochodzach miały możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności i talentów aktorskich, muzycznych,
tanecznych i plastycznych podczas I Opolskiego
Przeglądu Twórczości Dziecięcej, który we współpracy
z domEXPO oraz Stowarzyszeniem Strefa Kreatywna
zorganizowało przedszkole "Bajka” z Opola.

D

zieci w wieku od 3 do 6 lat zaprezentowały przedstawienie teatralne połączone ze śpiewem
i tańcem pt.: „Przygoda niegrzecznej żabki”. Przedstawienie nasze zrobiło duże wrażenie na
organizatorach i pozostałych uczestnikach przeglądu. Było wesołe, kolorowe i nagrodzone gromkimi
brawami.
- To nie jest pierwszy występ naszych dzieci na tak dużej, profesjonalnej scenie, przy tak dużej
publiczności - mówi Beata Dobosz, dyrektor przedszkola w Ochodzach. - Dzięki uczestnictwu
w różnych przedsięwzięciach, nasze dzieci podczas występu są odważne i nie mają tremy.
Taki spektakl to nie tylko zabawa dla dzieci. - To także nauka, bo pod przykrywką bajkowej historii
można mówić o ważnych wartościach. No i co ważne, dzięki występom na scenie dzieci uczą się
pewności siebie - mówi Joanna Zaleska nauczycielka, która przygotowała spektakl.

W

sumie na scenie wystąpiło 240 maluchów z kilkunastu opolskich przedszkoli. Ponadto niektóre przedszkola (w tym także nasze) zaprezentowały swój dorobek poprzez wystawę prac
plastycznych z bieżącego roku szkolnego. Prezentowane prace wykonane były różnymi technikami
i metodami, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych. Dyrektor placówki i nauczycielka przedszkola dziękują rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów do występu oraz za
pomoc w opiece nad dziećmi podczas imprezy.
- Celem tej zabawy było promowanie i nagradzanie dziecięcej twórczości. To była bardzo udana
impreza! - mówi Beata Dobosz.

Poprosiliśmy komprachcickich gimnazjalistów o opinie na
temat niedawno przeprowadzonego testu kończącego
szkołę.

W

prawdzie test gimnazjalny w dobie niżu demograficznego nie ma już tak dużego wpływu na przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej, wciąż jednak jest
egzaminem, przez który młody człowiek przejść musi.
- Dla mnie najłatwiejsza była część językowa, pisałam
z niemieckiego. Jeśli chodzi o ten język, czuję się pewniej niż
w przypadku angielskiego - stwierdza Oliwia Niestrój z klasy
III c. - Była część słuchana i pisana. W tym roku musieliśmy
napisać e-mail.
A zatem wszystko z duchem czasu: Młodzi ludzie coraz
częściej korespondują drogą elektroniczną z kolegami
i koleżankami zza granicy, którzy bądź to mieszkają
w Wielkiej Brytanii czy USA, bądź po prostu posługują się
„łaciną naszych czasów”.
- Dla mnie najlepsza była część z polskiego. Najtrudniejsze
wydały mi się zadania z chemii, nie rozumiałam ich - przyznaje
z kolei Dagmara Twardowska (klasa III c). - W przyszłości chcę
wybrać się na fotografię - zdradza swoje dalekosiężne plany.
O dalszych zamierzeniach mówią też gimnazjaliści z klasy
drugiej. Test dopiero przed nimi, każdy jednak coś planuje,
zwłaszcza że współcześnie szkoły dwoją się i troją w wymyślaniu kierunków i profili, aby tylko - w dobie niżu demograficznego - przyciągnąć ucznia.
- Chciałbym wybrać się do Opola na energię odnawialną deklaruje Fabian Michalczyk z klasy II c.
- Lepiej czuję się w przedmiotach ścisłych, planuję pójść do
technikum - zapowiada Jakub Wawrzyniak (klasa II c).
Pozostaje więc życzyć młodym ludziom powodzenia w spełnianiu marzeń i realizacji planów, zwłaszcza że dzisiejszy
polski rynek pracy raczej nie rozpieszcza.
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Gimnazjaliści kontra
niezdrowe żywienie
Festyn szkolny związany ze zdrową żywnością uświadamiał uczniów, że
nie są wielbłądami. Pokazywał też dobrodziejstwa soku z naci pietruszki
oraz przypominał, że sporty warto uprawiać nie tylko w przestrzeni
wirtualnej.

Gimnazjaliści w biegu po zdrowie.

N

ależy uważać na diety cud. Zmieńmy nawyki żywieniowe, a schudnięcie przyjdzie samo – taka była wymowa krótkiego filmu „Śmietnik
w mojej głowie”. Pragnienie szybkich efektów skłania wielu młodych (i nie
tylko) osób do utożsamiania diety odchudzającej z głodówką. Jest to dobre
na krótką metę. Nasz organizm otrzymuje sygnał, że idzie kryzys, w związku
z czym oszczędza energię. Później jednak zaczyna magazynować zapasy na
czarną godzinę. I tu pojawiło się porównanie do wielbłąda. To sympatyczne
zwierzę wytrzymuje długo bez wody i pożywienia dzięki zapasom gromadzonym w swoim organizmie. O ile u człowieka ów naddatek nie będzie miał
postaci garba, o tyle widoczny z pewnością będzie.

G
Nauczycielka biologii Jolanta Tracz przez cały rok prowadziła zajęcia w ramach
projektu "Czas na zdrowie".

imnazjaliści - dietetycy serwowali podczas szkolnego festynu
najrozmaitsze frykasy. Lemoniada, sok z marchwi, pomidory, banany,
jabłka, ciasteczka zbożowe - i wiele innych. A zatem - jak widać - nie są to
potrawy egzotyczne, lecz stare, sprawdzone. Jeśli zaś chodzi o te mniej
spotykane - każdy mógł uraczyć się sokiem z naci pietruszki. Wystarczyło
przełamać kulinarne uprzedzenia, by przekonać się o wysokich walorach
smakowych tego zielonego napoju wyglądającego niczym specyfik rodem
z filmu o szalonym naukowcu.

D

ieta odchudzająca (i ogólnie poprawiająca zdrowie) to także ruch.
Należy go przyswajać w regularnych dawkach, najlepiej na świeżym
powietrzu. Festyn miał miejsce 26 maja br., a wówczas pogoda nie zawiodła
nikogo. W pełnym słońcu uczniowie grali w piłkę nożną, skakali na skakance,
biegali, tańczyli. A kto się zmęczył - mógł udać się w stronę wyżej opisanego
stoiska gastronomicznego, by napić się i posilić. Nad wszystkim czuwała
Jolanta Tracz, nauczycielka biologii (wywiad poniżej). Dominika Cybulska
uczennica klasy II a, zaangażowała się wraz z koleżankami i kolegami
w zajęcia programu:
- Zajęcia trwały od września. Spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o zdrowym
żywieniu, sporcie no i oczywiście zajmowaliśmy się organizacją festynu.
Uczyliśmy się, że zmiana nawyków jest ważna. Więcej ruchu, mniej słodyczy,
to podstawa.

Podczas festynu częstowano głównie owocami, warzywami oraz sokami z tychże.

Bartosz Sadliński

CZAS NA…

polski, podlega ocenie. Dla najlepszych szkół przewidziane są nagrody.
Np. z dzisiejszego festynu dziewczyny będą musiały zrobić relację i wysłać ją.

z Jolantą Tracz rozmawia Bartosz Sadliński

Wszystkie specjały przygotowane zostały przez młodzież?
Tak, krojenie marchewek, pieczenie ciasteczek owsianych - wszystkim zajęli się
nasi podopieczni. Do tego plakaty - przygotowanie ich i rozwieszenie. Wiadomo, pomagają nam też dobrzy ludzie. Kupiliśmy koszulki i różne inne
potrzebne rzeczy.

Z jakiej okazji odbywa się dzisiejsza impreza?
Mamy dziś święto patrona naszej szkoły. Przy okazji finalizujemy takim właśnie
festynem program pod nazwą „Czas na zdrowie”. Ma on promować zdrowy
styl życia i odżywiania. Chcemy zachęcić młodzież, żeby zamiast chipsów czy
batonów zjadła ciasteczka owsiane, jogurt z musli, warzywa czy owoce; warto
też sięgnąć po wodę mineralną zamiast pić popularne napoje gazowane.
Młodzież jest ogólnie nadpobudliwa, a jeśli do tego wypije jeszcze coca-colę,
to już w ogóle... Proponujemy więc młodym ludziom, aby ich drugie śniadanie
było jednak zdrowsze.
„Czas na zdrowie” to chyba program o szerszym zasięgu...
Tak, jeśli chodzi o samo tylko nasze województwo, bierze w nim udział siedem
szkół gimnazjalnych. Pewnego dnia dostałam zaproszenie, żeby również
włączyć się w tę inicjatywę. Głównym patronem i sponsorem jest Bank
Ochrony Środowiska. Pierwsza część programu to rozgrzewka - dziewczyny
musiały przygotować prezentację promującą nasze działania; przedstawiły ją
na swego rodzaju apelu. Pokazaliśmy drugim klasom, o co w tym wszystkim
chodzi, na czym polega zdrowe żywienie. W ogóle, jest to projekt ogólno-

Film, który oglądaliśmy dotyczył odchudzania. Warto pokazywać takie
rzeczy - zagrożenia czy wręcz małą skuteczność gwałtownych diet. Dziewczyny często chcą się upodabniać do aktorek czy piosenkarek i różnie to się
kończy.
To prawda. Jestem nauczycielem biologii i często mówię na lekcjach, że nie ma
diety cud. Najlepiej ćwiczyć, ruszać się, prawidłowo odżywiać.
I najlepiej nie koncentrować się na samym chudnięciu, ale po prostu na
poprawie ilości i jakości żywienia...
Wciąż należy przypominać to młodzieży. Zobaczymy, może dzisiejsza impreza
będzie cykliczna, niekoniecznie pod egidą Banku Ochrony Środowiska. W roku
szkolnym zorganizowaliśmy np. zdrowe śniadanie, na długiej przerwie. Sporo
osób przyszło. Grunt to wykrzesać w młodych ludziach chęć do działania!
Dziękuję za rozmowę.

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
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Awans siatkarek do Mistrzostw Polski
Dokończenie ze strony 1

N

iemal wszystkie zespoły przeszły eliminacje grupowe i w ćwierćfinałach zabrakło tylko drugiej drużyny „trójek” (w składzie Karolina
Ciesiółka, Marcelina Januszkiewicz, Amelia Wawrzyniak), która zajęła
trzecie miejsce w grupie. Na etapie ćwierćfinałów odpadła także nasza
pierwsza drużyna w tej kategorii (Paulina Buchla, Karolina Podkanowicz,
Barbara Ryba) i niestety nie awansowała do finału wojewódzkiego, do
którego trafiły po cztery najlepsze drużyny z turniejów półfinałowych.
Furorę zrobiły nasze najmłodsze siatkarki, które rozgrywki grupowe przeszły
jak burza i w komplecie zameldowały się w ćwierćfinałach. Trzy „dwójki”
wygrały swoje grupy bez porażki i jedynie nasza druga drużyna na tym
etapie przegrała jeden mecz z najlepszą drużyną reprezentującą Nysę,
zajmując w swojej grupie drugie miejsce. Dlatego jeden z ćwierćfinałów był
wewnętrzną rywalizacją drugiego i trzeciego zespołu „Sukcesu”. Niestety
w ten sposób z turniejem pożegnał się nasz team nr III (Aleksandra Paszek,
Wiktoria Romańska i rezerwowa Emilia Adamkiewicz), przegrywając po
tajbreku 1:2. Drużyny nr I i IV pewnie wygrały swoje mecze po 2:0 odpowiednio z Domaszowicami i SP 3 Nysa II, awansując i tym samym spotykając
się w jednym z półfinałów. Lepszą okazała się drużyna I, która wygrała 2:0.
W drugim półfinale po raz kolejny na tej imprezie nasz drugi zespół spotkał
się z Sp 3 Nysa I i także tym razem okazał się słabszy. W finale Komprachcice I
pomściły swoje koleżanki pewnie wygrywając 2:0 zwyciężając jednocześnie
w całym turnieju. W meczu o trzecie miejsce druga drużyna „Sukcesu”
wygrała z czwartą 2:0. Bardzo dobry występ w tych zawodach zanotowała
również nasza najstarsza drużyna. Zajmując drugie miejsce w grupie
awansowała do półfinału, w którym jednak uległa zespołowi z Łubnian. Po
wygraniu „małego finału” z Domaszowicami nasz team zajął ostatecznie
trzecie miejsce. Turniej półfinałowy mistrzostw województwa zakończył się
największym sukcesem klubu z Komprachcic w jego dotychczasowych startach. Do finału wprowadziliśmy aż cztery drużyny (trzy „dwójki i „czwórka”)
i był to najlepszy wynik spośród klubów i szkół startujących w Paczkowskim
półfinale.

2

4 maja również w tym mieście odbył się turniej finałowy, w którym
w każdej kategorii wzięło udział po osiem najlepszych zespołów
naszego województwa. Drużyny były podzielone na dwie czterozespołowe
grupy, z których dwa pierwsze zespoły awansowały do półfinałów. Awans do
finału Mistrzostw Polski zapewniały sobie po trzy najlepsze ekipy. Do grupy
A „dwójek” trafiły nasze drużyny nr I i II, do grupy B natomiast zespół IV. Na
rozgrywkach grupowych zakończyły zawody zawodniczki zespołów II
(Katarzyna Kucharska, Ewa Sosińska i rezerwowa Emilia Adamkiewicz) oraz
IV (Maria Bodzioch, Weronika Stelnicka i rez. Wiktoria Romańska) zajmując
Rywalizacja sportowa szkół podstawowych na
„Najbardziej usportowioną szkołę gminy Komprachcice 2013/2014”
o puchar Wójta Gminy Komprachcice Pana Pawła Smolarka

Z

akończyła się rywalizacja sportowa szkół podstawowych gminy
Komprachcice. W tym roku szkolnym wygrała placówka z Wawelna,
zdobywając we wszystkich zawodach 55 punktów, wyprzedzając o 4 punkty
Domecko i o 8 punktów Komprachcice. Czwarte miejsce zajęła szkoła
z Chmielowic (35 punktów), natomiast piąte z Polskiej Nowej Wsi (16
punktów). Rywalizacja w tym roku była bardzo wyrównana. Od trzecich do
szóstych zawodów prowadziły z równą ilością punktów Domecko i Wawelno
i dopiero turniej mini piłki nożnej przechylił szalę zwycięstwa.
Obok publikujemy wszystkie wyniki.
Piotr Szczubiał
KONCERT MUZYCZNY
w niedzielę, 15 czerwca br.,
o godz.16:00
Sala Widowiskowa SOK Komprachcice,
ul. Niemodlińska 2
ZAPRASZAMY

Na zdjęciu: wszyscy reprezentanci LUKS „Sukces” Komprachcice

trzecie miejsca w grupach i ostatecznie ex aequo piąte miejsce w naszym
województwie. Zespół I wygrał swoją grupę i awansował do półfinału,
podobnie jak najstarsze zawodniczki z Komprachcic, które zajęły w swojej
grupie miejsce drugie. Niestety naszej „czwórce” nie udało się awansować
do Mistrzostw Polski, ponieważ przegrały półfinał z „Opolanką I”, a następnie mecz o trzecie miejsce z PSP Łubniany zajmując wysokie czwarte
miejsce. Zdecydowanie lepiej poszło ich młodszym koleżankom, które
pewnie wygrały półfinał z SP 3 Nysa 2:0.

F

inał był najbardziej emocjonującym meczem całych zawodów,
a o zwycięstwie decydował tajbrek. Zakończył się on pechowo dla siatkarek „Sukcesu”, które ostatecznie przegrały 1:2, w ostatnim secie 10:12
(w zawodach tych sety gra się do 11 punktów), mimo iż miały piłkę meczową
przy stanie 10:9. Turniej wygrała łączona drużyna ze szkół nr 11 i 19
z Kędzierzyna-Koźla. Drugie miejsce to ogromy sukces naszych siatkarek,
które tym samym zostały wicemistrzyniami województwa opolskiego
i awansowały do finałowego turnieju Mistrzostw Polski. Impreza ta
odbędzie się w lipcu w Drzonkowie koło Zielonej Góry. Nasz team grał
w składzie: Michelle Maculak, Julia Niedworok i rezerwowa Patrycja
Siendzielorz. Trenerami naszych wszystkich zespołów są Małgorzata i Piotr
Szczubiałowie. Nie był to jedyny sukces naszego pierwszego zespołu w tym
sezonie. Dziewczyny zajmowały wysokie pozycje w ogólnopolskich
turniejach: II w Głuchołazach, III w Oświęcimiu, VII w Tomaszowie
Mazowieckim, VII w Niepołomicach. Udział w tych turniejach pozwolił
dobrze przygotować się do najważniejszych rozgrywek. Przed Mistrzostwami Polski nasze siatkarki planują jeszcze start w turnieju w Kielcach.
Niestety z wyjazdami tymi wiążą się duże koszty, a budżet klubu jest bardzo
skromny, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich sympatyków
siatkówki, którzy mogli by wesprzeć LUKS „Sukces” Komprachcice.
Piotr Szczubiał
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Szkoły punktowały we wszystkich zawodach według zasady: I miejsce – 5 punktów, II – 4, III – 3, IV – 2, V – 1. Brak
punktów oznacza, że szkoła nie brała w danej konkurencji udziału.

