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SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Australijskie brzmienie

Szydło wychodzi z ukrycia

Powraca moda na rękodzielnictwo, oryginalne, samodzielnie wykonane ubrania i elementy aranżacji
wnętrz. Tego, czego potrzeba, to chęci, by poznać
tajniki rzemiosła. Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach zaprasza między innymi na naukę
szydełkowania. Więcej na stronie 4
Australijski muzyk Phillip Bracken wraz z saksofonistą Kultury. Phillip Bracken to multiinstrumentalista NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
Jackiem Mielcarkiem, kontrabasistą Jakubem Mielcar- i pieśniarz, śpiewający w stylu: indie roots, blues
kiem oraz grającym na perkusji Jarkiem Korzonkiem i soul.
wystąpili 19 lutego br. w Samorządowym Ośrodku

Festiwal gier

FUTSAL

Podsumowanie KLF

Druga edycja zawodów logicznych za nami – na
zaproszenie do wspólnej zabawy przy grach planszowych i nie tylko odpowiedziało blisko pięćdziesiąt
osób. Więcej na str. 5
Zakończyły się rozgrywki Komprachcickiej Ligi Futsalu (KLF). Dla drużyn i zawodników zostały przygotowane puchary za zdobyte miejsca i tytuły. Podczas
gali wręczali je: Wójt Gminy Komprachcice – Leonard
Pietruszka, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - Ar-

kadiusz Tabisz, przedstawiciele GKS Komprachcice:
Sławomir Szymański i Grzegorz Lachowicz.
Wyniki zmagań tego sezonu KFL publikujemy na KLUB SENIORA
stronie 8. (zdjęcie: osir.komprachcice.pl)

Karnawał seniorów

RADA GMINY KOMPRACHCICE

Nowy wiceprzewodniczący

Krzysztof Szopa zastąpił Marię Gwizdak (mieszkankę Chmielowic, która w związku z przyłączeniem tej miejscowości do Opola nie mogła być już
radną Gminy Komprachcice) w pełnieniu funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice.
Krzysztof Szopa jest członkiem Komisji Społecznej.
Razem z radnymi: Anną Bodzioch i Agnieszką Zyzik Wielką zabawę zorganizował komprachcicki Klub Seprowadzi blog o gminie: komprachcice.blogspot.com niora „Uśmiech Seniora” dla dorosłych mieszkańców
gminy. Fotorelacja z imprezy na str. 6
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Działaj lokalnie w gminie
Z Joanną Słodkowską-Mędrecką, Inspektorem
ds. Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz Zastępcą Prezesa Stowarzyszenia
„Partnerstwo Borów Niemodlińskich” rozmawia
Dagmara Duchnowska
Niebawem rozpocznie się kolejny nabór w ramach
programu „Działaj Lokalnie”, który na terenie obszaru LGD wdraża Stowarzyszenie „Partnerstwo Borów
Niemodlińskich”. Gmina Komprachcice zawsze
chętnie i z sukcesami uczestniczy w tym programie.
Obecnie zakończyły się realizacje trzech projektów:
w Polskiej Nowej Wsi, w Domecku oraz w Chmielowicach. Jak ocenia Pani osiągnięcie założonych
przez wnioskodawców celów tych projektów?
Każdy kto realizował kiedyś projekt doskonale wie,
że zdobycie środków to nie jest sukces, który zamyka
przedsięwzięcie. Przed wnioskodawcami – gdy już
otrzymają dotację – jeszcze realizacja projektu,
czasami z nieprzewidzianymi wcześniej problemami,
rozliczenie i utrzymanie efektów. Rezultaty są bardzo ważne – realizacja każdego pomysłu naprawdę
powinna mieć sens i wynikać z dobrze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów, z którymi boryka się
lokalna społeczność. Czasami niektóre z tych etapów
zniechęcają do dalszych działań. Z tego co wiem,
wszyscy wnioskodawcy z terenu gminy Komprachcice
rozliczyli się z projektów i tylko od nich zależy czy
będą wspólnie kontynuować prace na rzecz lokalnej
społeczności. Ale wierzę, że tak.
Ile w sumie, w ramach wszystkich edycji programu
„Działaj Lokalnie”, projektów z terenu gminy Komprachcice otrzymało dofinansowanie w ramach
programu?

Na terenie Gminy Komprachcice było realizowanych
łącznie pięć projektów. W 2014 – grupa młodzieży
z Wawelna złożyła projekt na remont i wyposażenie
siłowni „Paula Fitness Club”. Fantastyczni młodzi ludzie, huczne otwarcie siłowni, która wciąż działa, mają
nawet swój profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie można podglądać funkcjonowanie
siłowni. Kolejny projekt w 2014 to złożony przez
Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic „Oto jest nasz
trud codzienny” – bardzo ważny w kontekście integracji lokalnego środowiska. Stowarzyszeniu udało się zaangażować znaczną część mieszkańców
w działania w projekcie. Efekty widoczne są do dziś
– zwiększyło się zainteresowanie mieszkańców wsią
(teraz to już część Opola) – na zebrania wiejskie
przychodziła blisko setka osób, co nie jest spotykane
w innych sołectwach, organizowane są liczne inicjatywy np. wycieczki, warsztaty, wykłady naukowe,
w których chętnie biorą udział mieszkańcy. I trzy
projekty ostatniego naboru: „Zaparkuj w Domecku”
wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Razem dla
Domecka”. Myślę, że to nie był ostatni projekt Domecka – to Stowarzyszenie jeszcze nam pokaże, jak
można się integrować w imię wspólnego, ważnego
społecznie celu. Drugi projekt, czyli „Kulturalnie
kulinarnie” – niestety, ostatni projekt Towarzystwa
Przyjaciół Chmielowic – zasady programu „Działaj
lokalnie” nie pozwalają na udział w nim miast powyżej
dwudziestu tysięcy mieszkańców. Mam nadzieję,
że nie zaprzestaną swoich działań w Opolu, bo szkoda
by było tej pracy, którą Towarzystwo poświęciło
na włączenie społeczności do wspólnych przedsięwzięć. „Zielony zakątek” to projekt mieszkańców
z Polskiej Nowej Wsi, w ramach którego powstała
ścieżka roślin miododajnych z tablicami informacyjnymi i domkami dla owadów wykonanymi przez

dzieci z tamtejszej szkoły. Już niebawem, wiosną,
będzie można zobaczyć te rośliny w całej okazałości.
Jak można ocenić wpływ projektów na rozwój
obszaru? Które z nich okazały się Pani zdaniem
najskuteczniejsze?
Wszystkie te projekty są ważne, bo odpowiadają
na potrzeby konkretnych osób, konkretnej społeczności. Za każdym wnioskodawcą stoi lider i sztab
ludzi aktywnych, poświęcających swój prywatny
czas na robienie czegoś dla innych. Wszystkim tym
wnioskodawcom trzeba dziękować, podziwiać za ich
zaangażowanie, za to, że im się chce działać na rzecz
swoich wspólnot. Dzięki takim ludziom zmienia się
jakość życia na wsi, rozwiązywane są problemy
mniejsze i większe, poprawiają się relacje międzyludzkie, bo mieszkańcy działają wspólnie i mocno
się integrują.
Na co w tym naborze wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę?
Wkrótce kolejny nabór w ramach programu „Działaj
lokalnie”. Zapraszam na szkolenie – warsztaty, które
odbędą się w dniu 23 marca w świetlicy remizy strażackiej w Domecku. Dwadzieścia procent środków
przeznaczonych na dotacje zostanie przekazanych
na tzw. ścieżki tematyczne tj. „Młodzi działają lokalnie” i „Działaj lokalnie naturalnie”, co nie znaczy,
że nie można składać wniosków o innej tematyce.
Zachęcam do zainspirowania się bazą projektów
na stronie www. działajlokalnie.pl i śledzenia strony
Partnerstwa Borów Niemodlińskich – stowarzyszenia,
które poprowadzi nabór.
Dziękujemy za rozmowę.
BORY NIEMODLIŃSKIE

Masz pomysł? Złóż wniosek!
Zapraszamy na warsztaty dotyczące określania
problemów i potrzeb społeczności w swoich miejscowościach, przed naborem wniosków „Działaj
lokalnie” w Borach Niemodlińskich.
Chcesz napisać dobry projekt do konkursu „Działaj
lokalnie”? Szukasz sposobów na zaktywizowanie
mieszkańców w swojej miejscowości? Zastanawiasz
się co tak naprawdę jest problemem w Twojej wsi?
Te warsztaty są dla Ciebie.
Na terenie gminy Komprachcice warsztaty odbędą się 23 marca 2017 r. (czwartek)
w Domecku, w sali przy OSP.
Zgłoszenia należy przesłać za pomocą internetowego formularza (do pobrania ze strony internetowej borniemodlinskie.pl)
Uczestnicy: 15-20 osób. Czas: 3 godziny
Cele warsztatu:
Spotkanie odbywać się będzie jako wstęp przed
naborem wniosków „Działaj lokalnie” w 2017 roku.
Nabór planowany jest od 27 marca do 28 kwietnia
2017 r. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie określania potrzeb społecznych
oraz pobudzania kreatywności z naciskiem na działania społeczne.
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REFORMA OŚWIATY

Jedno rozwiązanie
– z Leonardem Pietruszką, Wójtem Gminy Kom- DD: Dlaczego zatem wybór padł na włączenie klas
prachcice o reformie oświaty w gminie rozmawia gimnazjum do szkoły podstawowej, a nie wygaszanie
gimnazjum?
Dagmara Duchnowska
LP: Byliśmy przygotowani pod względem legislacyjnym
DD: Rada Gminy Komprachcice zdecydowała na ostat- również do wyboru koncepcji wygaszania szkoły, ale
niej sesji o dostosowaniu sieci szkół podstawowych ja jako organ prowadzący musiałem zaproponować jedną
opcję – w materiałach sesyjnych przesyłanych do rady
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego...
LP: 28 lutego br. Rada Gminy przyjęła projekt uchwały gminy mogliśmy przedstawić tylko jeden projekt uchwały.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych Dlaczego włączenie? Przede wszystkim ze względów
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, który został organizacyjnych: dzięki włączeniu gimnazjum w strukturę
przekazany do zaopiniowania Opolskiemu Kuratorowi szkoły podstawowej uczniowie tej drugiej placówki będą
Oświaty oraz nauczycielskim związkom zawodowym. mogli na przykład korzystać z istniejących już pracowni
Zarówno Kurator jak i związki zawodowe opiniują uchwałę przedmiotowych, obecnie tylko do dyspozycji gimnazjum.
w ciągu 21 dni. Po otrzymaniu pozytywnej opinii właś- Reforma edukacji i stworzenie szkół ośmioklasowych
ciwego kuratora oświaty organ stanowiący jednostki wymusiłaby i tak konieczność ich tworzenia. Podwyżsamorządu terytorialnego do dnia 31 marca 2017 roku, szona zostanie jakość edukacji uczniów szóstej i siódmej
podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół klasy – pracownie przedmiotowe już od 1 września będą
do nowego ustroju szkolnego.
do ich dyspozycji. Gdybyśmy się na to nie zdecydowali,
to taka możliwość byłaby dla nich zamknięta, a za dwa
DD: A co w przypadku zanegowania tego projektu?
lata i tak gimnazjum przestałoby istnieć. My nie możemy
LP: Opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla jednostki doprowadzić do tego, że jeden rocznik – obecna klasa
samorządu terytorialnego i może wskazywać zmiany, siódma – ze względu na zawirowania spowodowane
które należy uwzględnić. W przypadku, gdyby wróciła tempem wprowadzenia reformy – nasi młodzi mieszkańcy
negatywna opinia to w przypadku naszej rady rozpatry- – ukończą szkołę z brakami. To nie jest czas na doświadwana byłaby opcja rozdzielności i wygaszania gimnazjum… czenia, bo tego czasu nikt im nie zwróci. Mają mieć takie
warunki do zdobywania wiedzy, by realizować marzenia
DD: Jakie możliwości, jakie opcje w takim razie były swoje i swoich rodziców.
rozpatrywane?
LP: Ustawodawca nie przewidział zbyt wielu propozycji DD: Czego w takim razie mogą się spodziewać uczniowie,
rozwiązań. Mieliśmy do wyboru trzy opcje: przekształ- ich rodzice, nauczyciele, dyrektorzy?
cenie gimnazjum w szkołę średnią, placówka naturalnie LP: Od 1 września 2017 roku Publiczna Szkoła Podstawoprzechodzi poziom wyżej: liceum, technikum lub branżową wa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach staje
szkołę zawodową lub wygaszanie gimnazjum (formalnie się szkołą bardzo dużą – zaznaczam, że ustawodawca
działałoby do 1 września 2019 r.), albo – i tę formę nie dopuszcza tworzenia zespołu – podstawówka staje
przyjęliśmy – wchłonięcie gimnazjum przez Publiczną się szkołą wiodącą, dyrektorem jest pani Anita Jesse,
Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Kom- a wicedyrektorem – pani Bogumiła Sawaryn. Klasy gimprachcicach.
nazjalne będą istniały w tej strukturze do 1 września 2019
r. Automatycznie dyrektor szkoły podstawowej staje się
DD: Czy inne rozwiązania były brane pod uwagę?
administratorem całego budynku. W naszym przypadku
LP: Oczywiście, przeprowadziliśmy nawet badania ankie- jest to obiekt, który nie wymaga przekształceń, tworzenia
towe wśród rodziców z pytaniem, czy zdecydowaliby się żadnych łączników, dodatkowych sal.
na wysłanie dziecka do szkoły średniej w Komprachcicach,
gdyby taka powstała i wyniki nie były złe. Jednak musi- DD: Można powiedzieć, że między obecnym gimnazjum
my brać pod uwagę, że jest to tylko deklaracja. Bliskość a podstawówką zostaną po prostu otwarte drzwi…
Opola i zamiary utworzenia tam kolejnych dwóch liceów LP: Tak, ale musimy zwrócić uwagę na jedną kwestię:
w zasadzie wykluczyła tę pierwszą opcję. Moja obawa bezpieczeństwo. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej
jest taka, czy miasto nie było szkołą pierwszego wybo- mogą przyjść sześciolatki, a jeszcze przez dwa lata będą
ru... Dowiedzielibyśmy się o tym być może na początku w strukturach szkoły gimnazjaliście: szesnastolatkowie.
Różnica wieku – dziesięć lat. Z jednej strony bardzo
września. Czy nas stać na takie ryzyko? Myślę, że nie.
małe dziecko a z drugiej nastolatek, z problemami wieku

dojrzewania. Dlatego zarówno panie dyrektorki, ale też
i nauczyciele będą musieli zwrócić szczególną uwagę
na bezpieczeństwo.
DD: Jaki los czeka nauczycieli gimnazjum? Czy szkoła
podstawowa w Komprachcicach nie poniesie zbyt dużych
konsekwencji kadrowych?
LP: W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele mają zapewnioną pracę. Nie ukrywajmy, że sytuacja jest trudna: nauczyciele będą musieli się dzielić tym, co mamy
do dyspozycji. Myślę, że w takiej sytuacji, gdy chleba
do podziału jest za mało, aby do syta nakarmić wszystkich,
trzeba sprawić, by każdy dostał chociaż kęs. Z arkuszy
organizacyjnych przygotowanych na najbliższe trzy lata
wynika, że niewiele będzie w naszych szkołach godzin
nadliczbowych. Staramy się zapewnić pracę wszystkim nauczycielom, chociaż to nie jest łatwe. Szkoła podstawowa
w Komprachcicach przyjmuje nauczycieli gimnazjum, ale
mam nadzieję – i takie deklaracje padły – że i inni dyrektorzy zdecydują się na tworzenie takiej siatki godzin, aby
nauczyciele obecnego gimnazjum mogli dalej pracować.
DD: Reforma oświaty – przeprowadzona w tempie,
którego się chyba nikt nie spodziewał – generuje dużo
problemów. Nauczyciele mogą mieć w jednej szkole
na przykład tylko dwie godziny tygodniowo, a jednak
będą chcieli i musieli zachować pracę…
LP: Dotknie to przede wszystkim nauczycieli specjalistycznych przedmiotów: chemii, fizyki, geografii. Już
istnieje pojęcie, którego bardzo nie lubię: „nauczyciel
objazdowy”. Pedagog, który spędzi w jednej szkole godzinę, by natychmiast z niej wyjść i jechać do kolejnej. Taki
nauczyciel nigdy nie zintegruje się ze szkołą, z uczniem,
z rodzicami. Nie będzie nigdy wychowawcą, nie porozmawia po lekcjach o problemach swoich podopiecznych.
I znów konsekwencje poniesie uczeń. A przecież wybitny
pedagog Janusz Korczak mówił: pomóżmy dzieciom,
by każdy z nich stał się tym, kim stać się może. My ze swojej
strony robimy wszystko, co możemy. Nawet podejmując
niepopularne decyzje.
DD: Dziękuję za rozmowę.

SPÓŁKA WODNA

Nowe władze
Ukonstytuował się nowy Zarząd Gminnej Spółki Gminna Spółka Wodna w Komprachcicach została powo- tysami i radami sołeckimi. Zarząd spółki działa społecznie,
Wodnej w Komprachcicach (skład publikujemy obok). łana przede wszystkim do budowania, utrzymywania oraz nie pobierając wynagrodzenia, a pozyskiwane ze składek
Członkowie spółki na walnym zebraniu uchwalili składkę
na rok 2017 w wysokości: od nieruchomości do 1 hektara
– 17 złotych, powyżej 1 hektara – 15 zł. Jest to taka sama
składka, jak w roku poprzednim. Wpłat można dokonywać
u sołtysów w terminach poboru podatków w roku 2017
lub na konto bankowe (bez prowizji) Banku Spółdzielczego
„Bank Rolników” w Opolu z siedzibą w Komprachcicach
na numer konta: 28 8898 0003 2001 0000 2336 0001.

eksploatacji urządzeń zapewniających właściwe zarządzanie i dotacji środki służą jedynie realizacji celów statutowych.
systemem melioracji na obszarze gminy. Na terenie gminy
Komprachcice funkcjonują rowy gminne, których zarządcą
Dagmara Duchnowska
jest Wójt Gminy Komprachcice, powiatowe i wojewódzkie
Nowy Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Komprachcicach
leżące w gestii odpowiednio: Zarządu Dróg Powiatowych
Gerard Zając – przewodniczący
oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz około 40 kilometrów
Sebastian Maj – zastępca przewodniczącego
rowów melioracyjnych, które przepływają przez grunty
Angelika Giza – sekretarz
prywatne. Właśnie za nie odpowiedzialna jest spółka wodna,
Bernard Niedziela – członek
która swoje zadania realizuje wspólnie z mieszkańcami, sołAlfred Woźnica - członek
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SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Szydło wychodzi z ukrycia
Kiedyś, gdy na zajęciach praktyczno-technicznych w szkołach uczono zbijania karmników,
wbijania gwoździ, szycia i robienia na drutach,
także i szydełko miało należne mu ważne miejsce.
Dzisiaj technika ta, wydawałoby się nieco już
zapomniana, wraca. Także w Komprachcicach,
gdzie do wspólnego szydełkowania zachęca
Linda Wencel, instruktorka Samorządowego
Ośrodka Kultury.
Od roku w Samorządowym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych.
Hand made znalazło grono sympatyczek, chociaż
inicjatorzy zajęć nie wykluczają obecności na nich
panów, wręcz przeciwnie – zachęcają do uzyskania
nowych umiejętności. Towarzyszymy szydełkującym podczas zajęć, na których wykorzystują nową
włóczkę „delfina” – mięciutką, nie powodującą alergii,
stąd chętnie wykorzystywaną do tworzenia rzeczy
dla dzieci. Panie uczą się techniki, która pozwoli im
wykonać oryginalne poszewki na poduszki.
Obecnie grupa liczy kilkanaście osób, część z nich
to również uczestniczki zajęć ceramicznych, które
odbywają się w SOK raz w miesiącu. Marzena z Mechnic (gm. Dąbrowa) przyjechała, ponieważ zaciekawiło
ją ogłoszenie zauważone w trakcie zajęć zumby.
– Szydełkuję amatorsko, mam swoją technikę, ale
chciałabym poznać cos innego, coś nowego. Szukam
inspiracji – przyznaje.
Panie zdradzają, że w domu rzadko były tradycje szydełkowania, ale mimo to, świat włóczki je wciągnął:
– Pamiętam, jak babcia pokazał mi początek, czyli zrobienie łańcuszka, nie wiem, czy potrafiła coś więcej,
ja w każdym razie robiłam te łańcuszki kilometrami,
a ponieważ nie umiałam nic więcej to nauczyłam się
z łączenia tych łańcuszków robić bluzki – opowiada
Patrycja z Wawelna.
Magda z córką Martyną chętnie spędza czas wolny
na twórczych zajęciach – lubią zajęcia ceramiczne,
decoupage, szycie. Na zajęciach szydełkowania były
po raz pierwszy. Martyna zdradza, że jej koleżanki
też zajmują się szydełkowaniem. Powrót do tradycyjnego rękodzieła to nie tylko sposób na spędzanie
wspólnie czasu, ale też możliwość wykonania czegoś
oryginalnego, co ozdobi nas lub przestrzeń wokół:
– Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam był dywan, dwa
metry na dwa, który leżał w moim pokoju przez

Zgłoszenia do V Festiwalu Piosenki
Przedszkolnej należy przesyłać
do 10 kwietnia br.
W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci w wieku
przedszkolnym w dwóch kategoriach:
soliści i zespoły.

półtora roku. Sprułam go, żeby zrobić coś innego.
Włóczka ma to do siebie, że można ją ponownie
wykorzystać – instruktorka SOK, Linda Wencel
podkreśla zalety wełny i dodaje: – Technika szydełkowania może być taka sama, a wzór będzie się
inaczej układał – każda ręka pracuje inaczej, jedni
robią oczka ściślej, inni luźniej.
Materiały stosowane na zajęciach są odpłatne, można
z nich skorzystać, można też przynieść własne. Nauka
jest bezkosztowa, swoimi umiejętnościami dzieli się
z uczestnikami zajęć Linda Wencel:
– Zaczęłam od robienia tak zwanych bransoletek tureckich z koralikami, potem chciałam, aby
ktoś nauczył mnie robić na drutach, na szydełku.
Do wszystkiego dochodziłam sama – nie rozróżniałam nazw, myliłam słupki z półsłupkami. Rozszyfrowanie zapisów – zwłaszcza rosyjskich, a w tym

W każdej kategorii zostana przyznane trzy nagrody za I, II i III miejsce.
Szczegółowe informacje można uzyskać
telefonicznie pod numerami:
510463461, 77 464 62 22
lub na stronie internetowej
sokkomprachcice.pl

języku dostępnych jest najwięcej ciekawych wzorów
i technik – to wyższa szkoła jazdy. Kiedy pracowałam
z cienkimi, metalowymi szydełkami ich końcówki
wbijały mi się w dłoń i musiałam coś wymyślić,
żeby nie mieć siniaków. Wcześniej zajmowałam się
filcowaniem i wykorzystałam tę technikę do stworzenia delikatnych zakończeń szydełek. Dzisiaj mam
już zestaw wielu różnych szydeł i szydełek, wśród
nich te, na które długo czekałam – podświetlane,
umożliwiające pracę w nocy, czy podczas podróży.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 19.00,
w małej sali SOK – wieczorne spotkanie to nie tylko okazja do nauczenia się nowych umiejętności,
czy doszlifowania nowych technik, ale też szansa
na rozmowę przy kawie i inspiracja dla nowych,
twórczych projektów.

Dagmara Duchnowska
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Rusz głową, rusz pionkiem
Blisko pięćdziesiąt osób wzięło udział
w II Festiwalu Gier Planszowych i Logicznych
zorganizowanym przez radnych: Annę Bodzioch,
Agnieszkę Zyzik i Krzysztofa Szopę, który jest
pomysłodawcą dorocznej imprezy. Festiwal
odbył się w Samorządowym Ośrodku Kultury
w Komprachcicach.
Impreza, jak w poprzednim roku, tak i teraz cieszyła
się dużą popularnością. Każdy z uczestników mógł
przynieść własną grę, lub skorzystać z tych, które
zostały zaproponowane przez organizatorów. Od południa do godziny 17.00 przy stolikach było gwarno.
– Często gramy razem z przyjaciółmi, także w domu.
Tutaj możemy się spotkać wszyscy razem – mówi
szóstoklasista Kamil Jurek, który z sukcesem brał
udział w turnieju „Tetris”.
Podczas festiwalu odbyły się także rozgrywki turniejowe w gry „Quarto” oraz „Tetris”, a zwycięzcy
otrzymali dyplomy oraz nagrody. Nagrody – oczywiście w postaci gier planszowych – trafiały też
do uczestników losowanych z wykorzystaniem…
„koła fortuny”. Każdy z obecnych podczas festiwalu
graczy miał więc taką samą szansę na zdobycie
ciekawego prezentu.
– Często gram w takie gry, lubię „Quatro”, „Było sobie
życie”, „Rummikub” – mówi Zuzanna Notka z drugiej
klasy gimnazjum, finalistka turniejowych zmagań.
Organizację festiwalu wsparł Samorządowy Ośrodek
Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmin-

na Biblioteka Publiczna w Komprachcicach (w której
powstał specjalny kącik, z ofertą gier: „Quarto”,
„Abalone” i „Tajniacy”) oraz seniorzy, którzy upiekli
na tę okazję ciastka i ciasteczka, wzięli także udział
w festiwalu grając w „Chińczyka”.
Pięcioletni Staś Imieliński z Wrocławia na festiwal
przybył ze swoją babcią i bratem. Grał w „Kółko
i krzyżyk” i jak przyznaje:
– Raz wygrywałem, raz przegrywałem. Bardzo mi się
podobało, u nas nie ma takich zabaw, ale gramy
w domu.
Pomocą najmłodszym służyli wolontariusz e z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego
w Komprachcicach i Publicznego Gimnazjum im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Zdzisława
Szkotak ze Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Dagmara Duchnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

EKOLOGIA

Wszystko dla mieszkańców

Konkurs
dla dzieci i młodzieży

Gmina Komprachcice zaplanowała na 2017 rok rewitalizacji terenu rekreacji, zaopatrzenia sołectw
rozdysponowanie 146 085,69 złotych na wszyst- w paliwo i części do kosiarek, zabezpieczenia placów Do placówek oświatowych Gminy Komprachcice
zabaw, napraw obiektów, zagospodarowania domów adresowany jest konkurs ekologiczny w ramach
kie sołectwa.
spotkań i terenów przylegających, organizacji imprez kampanii edukacyjnej pn.: „Niska emisja i OdKwota ta rozdzielona została w następujący sposób: integracyjnych i dożynek gminnych, zakupu kwiatów nawialne Źródła Energii dla małych i dużych”
do gazonów, czy montażu kamer monitoringu.
Domecko – łączna kwota 24 314,01 zł
– kampania edukacyjna Gminy Komprachcice”.
Dziekaństwo – 6 255,82 zł
Komprachcice – 24 314,01 zł
Ochodze – 24 314,01 zł
Osiny – 18 259,82 zł
Polska Nowa Wieś – 24 314, 01 zł
Wawelno – 24 314,01 zł

Sołectwa, które zostały włączone do Opola już
wcześniej nie zostały uwzględnione w planie rozdysponowania środków. Projekty zgłoszone do realizacji
w tym roku dotyczą przede zakupu sprzętów, doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych,
zakupu strojów reprezentacyjnych dla stowarzyszeń,

Jak mówi Regina Jurek, Inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy w Komprachcicach, część
zadań została już zrealizowana:
– W Domecku nabyto już krzesła do budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej, a w Polskiej Nowej
Wsi świetlica w remizie ma już zakupione okna.
W Osinach zamontowane zostały klimatyzatory,
a w Wawelnie kupiono paliwo i akcesoria do kosiarek. W Dziekaństwie są już zmywarki, lodówki
i wielofunkcyjny sprzęt nagłaśniający. Wiele zadań
czeka jeszcze na realizację, ale procedura została
już rozpoczęta.

Gimnazjaliści mogą się sprawdzić w rolach filmowców, uczniowie szkół podstawowych przygotowują
opowiadania, a przedszkolaki – prace plastyczne.
Propozycje wykonane w ramach konkursów należy
złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach
do końca marca 2017. Wyboru najlepszych prac
dokona specjalnie powołana komisja, a ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas
pikniku ekologicznego zaplanowanego na drugą
połowę kwietnia tego roku. W ramach kampanii
planuje się również przeprowadzenie lekcji edukaMP cyjnych we wszystkich placówkach oświatowych
gminy oraz kolportaż ulotek i broszur wśród uczniów
i mieszkańców Gminy Komprachcice. Informacja
o konkursie dostępna jest na stronie internetowej
Komprachcice.pl
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KLUB SENIORA
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Tańce to podstawa dobrej zabawy. A jeśli przez chwilę brakuje partnera...
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PIŁKA SIATKOWA

Elita z Komprachcic
Siatkarki z Komprachcic bardzo dobrze zaprezentowały się w turnieju inaugurującym III etap
rozgrywek o Mistrzostwo Województwa młodziczek. Zawodniczki Sukcesu pokonały kolejno
po 2:0 NTSK Nysa (18,19) oraz ECO AZS Uni III
Opole (22,11).

półfinałowe składają się z trzech turniejów, których
gospodarzem jest każdy z klubów. Tak więc wszystkie
zespoły rozegrają ze sobą jeszcze po dwa mecze,
a o kolejności zadecyduje ligowa tabela. Kolejne turnieje, w których wezmą udział zawodniczki Sukcesu
odbędą się 10 marca w Nysie oraz 12 marca w Opolu.

W trzecim meczu odbywających się na hali OSiR
w Komprachcicach zawodach ECO pokonało NTSK
2:1. W tej fazie mistrzostw drużyny rywalizują
w dwóch grupach, z których dwa pierwsze zespoły
awansują do czterodrużynowego finału. Rozgrywki

LUKS Sukces Komprachcice wystąpił w składzie:
Joanna Pieczykolan, Maria Bodzioch, Marcelina Januszkiewicz, Katarzyna Kucharska, Michelle Maculak,
Julia Niedworok, Barbara Ryba, Patrycja Siendzielorz,
Ewa Sosińska.

PIŁKA SIATKOWA

Komprachcice w Gimnazjadzie
Do rozgrywek półfinału powiatowego siatkówki
dziewcząt „Gimnazjada” zgłosiły się 3 zespoły: PG Gracze, PG Zimnice Wielkie oraz zespół
gospodarzy, czyli team z PG Komprachcice.
Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”
do dwóch wygranych setów. Komprachcice zagrały
pierwszy mecz z Zimnicami i wygrały oba sety z bardzo wysoką przewagą punktową. Drugi mecz odbył
się pomiędzy Graczami i Zimnicami. Tutaj walka była
już bardziej wyrównana. Pierwszy set dość gładko
wygrała drużyna Graczy 25:16 ale w drugim walka
była bardzo wyrównana. Zimnice uwierzyły w swoje
siły i zaczęły zdobywać punkty. Niewiele zabrakło
a doszłoby do tie-break’a jednak ostatecznie zwyciężyły Gracze 25:23. Trzeci mecz pomiędzy Graczami
i Komprachcicami zafundował kibicom nie lada
emocje. O ile pierwszy set rozpoczął się wysokim prowadzeniem Komprachcic, w drugiej jego
fazie Gracze zaczęły gonić wynik i systematycz-

nie zmniejszać przewagę punktową. Set zakończył się wynikiem 25:20 dla gospodarzy. W drugiej odsłonie Gracze od początku prowadziły seta
z niewielką przewagą. Gra gości zdecydowanie
się poprawiła. Zawodniczki wzmocniły zagrywkę,
skutecznie broniły i utrzymywały niewielka przewagę. Przy stanie 18:15 dla gości, Komprachcice
poprosiły o przerwę na odpoczynek. Po czasie gra
układała się znacznie lepiej i ostatecznie po serii świetnych zagrywek Marceliny Januszkiewicz
Komprachcice wygrały z graczami w I secie 25:20 Wyniki turnieju:
i w całym meczu 2:0.
I miejsce – PG Komprachcice
II miejsca – PG Gracze
Najlepszymi zawodniczkami drużyn zostały:
III miejsce – PG Zimnice WLK.
Aleksandra Czech z Graczy
Michaela Walusz z Zimnic Wielkich
7 marca odbyły się w Oleśnie półfinały, w których
Marcelina Januszkiewicz Komprachcice
ekipa z Komprachcic zajęła 2 miejsce, wygrywając
Najlepszą zawodniczką turnieju została Paulina Drąg dwa mecze z wynikiem 2:0 i przegrywając ze zwyz drużyny Komprachcic.
ciezcą rozgrywek – drużyną z Olesna 0:2.

BADMINTON

Mistrzostwa Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych
Uczniowie dwóch szkół podstawowych z terenu
gminy Komprachcice: PSP Domecko i PSP Wawelno wzięli udział w Mistrzostwach Województwa
Opolskiego w badmintonie indywidualnym rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych: roczniki 2008/2009
oraz 2006/2007.
Najlepsze wyniki spośród uczniów reprezentujących
naszą gminę osiągnęli Bartosz Blachucik (Domecko),
który zajął trzecie miejsce w kategorii młodszej
chłopców oraz Natalia Kampa (Wawelno) - 5 wśród
młodszych dziewcząt. Zawody zdominowali uczniowie szkół z Głubczyc i Kędzierzyna-Koźla.

Oto pozostałe wyniki uczniów z Domecka i Wawelna:
Dziewczęta młodsze:
Miejsca 9-15: Hanna Froń, Marlena Kubis, Pola
Rakowska (wszystkie Wawelno)
Dziewczęta starsze:
Miejsca 9-12: Karolina Skrzipczyk, Samanta Miensok
(obie Domecko), Weronika Fronia (Wawelno)
Chłopcy młodsi:
Miejsca 9-12: Emanuel Bryla (Domecko), Dominik
Ciukaj, Krzysztof Nowak (obaj Wawelno)
Chłopcy starsi:
Miejsca 9-12: Adam Hankus, Arkadiusz Pekar (oboje
Domecko)
Miejsca 13-17: Sebastian Ciukaj, Jan Dec, Brajan
Waldera (wszyscy Wawelno)

SPORT POWSZECHNY

Wsparcie dla organizacji sportowych w gminie
W ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Opolu, organizacje sportowe z terenu gminy Komprachcice
otrzymały dotację na organizację imprez:

LUKS „Victoria-Domecko”: 1200 zł na organizację Wojewódzkiego Turnieju Dzieci i Żaków
w Badmintona &#x201E;V Memoriał Mariana
Krasowskiego&#x201D;
LKS Piłkarzy Ręcznych przy OSIR Komprachcice: 1500 zł na IV Memoriał Dariusza Brzozow-

skiego w piłce ręcznej dzieci oraz 1500 zł na
&#x201E;Komprachcickie Mikołajki &#x2013; Turniej
piłki ręcznej&#x201D;
Stowarzyszenie Forum dla Gminy: 5 137,50 zł na
III Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców Powiatu
Opolskiego

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
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FUTSAL

Komprachcicka Liga Futsalu

Zakończyła się kolejna edycja Komprachcickiej Ligi Futsalu. Walka drużyn,
jak w każdym sezonie była wyrównana
i zacięta. Trzy ligi, wiele dobrych meczów, odkrycia wśród zawodników i dużo
dobrej, sportowej zabawy.

Odkrycie Ligi – Dawid Kupilas – CDB III LIGA KLF
1 Berland Komprachcice Juniorzy
Futsal Team
2 Szopa na Narzędzia
3 Nutricia Opole
II LIGA KLF
4 Maniex Team Opole
1 Grupa JD Opole
5 Gala Dachy Ochodze
2 Grunt Opole
6 DEC Team
3 Rally Team
7 AnMar Prószków
4 BCH Ford Opole
I LIGA KLF
8 OIRP Opole
5 iCAR Wawelno
1 Bongo Opole
Król Strzelców – Mateusz Suchodolski –
6 ECO SA OPOLE
2 Bassau Prószków
Berland – 25 bramek
7 SFD Futsal Team
3 Stara Gwardia Opole
Najlepszy Zawodnik – Remigiusz Lacho8 Brutal Opole
4 CDB Futsal Team
Król Strzelców – Marcin Piechaczek – Gru- wicz – Berland
5 Opolskie Żubry
Najlepszy Bramkarz – Bartosz Kabarowski
pa JD – 18 bramek
6 UNS Team Opole
– Szopa Na Narzędzia
7 The Zigers
Najlepszy Zawodnik – Dariusz Zwoliński Odkrycie Ligi – Paweł Perz – Nutricia
8 Futsal Groszowice
– Grupa JD
Król Strzelców – Adrian Zyla – Stara Gwar- Najlepszy Zawodnik – Radosław Dembiński Dodatkowe wyróżnienia przyznane zo– Rally Team
stały w kategoriach:
dia – 24 bramki
Najlepszy Zawodnik – Michał Zboch Bongo Najlepszy Bramkarz – Sebastian Babiak OPOLSKIE ŻUBRY – Tytuł największych
– Grunt Opole
„Twardzieli”
Opole
Najlepszy Bramkarz – Dawid Tybura – Odkrycie Ligi – Arif Burzyk – BCH Ford CDB FUTSAL TEAM – Drużyna „Fair Play”
Karol Jurkiewicz – Mistrz Pióra, Słowa
Opolskie Żubry

i Boisk Futsalowych
Michał Winsze – za prowadzenie dokumentacji, stron www oraz najlepszej ekipy
ligi Bongo Opole
SZOPA NA NARZĘDZIA – najbardziej oryginalna nazwa drużyny
Wiesiek Wojciechowski – za to, że był,
jest i będzie
Grzegorz Lachowicz – za pomoc organizacyjną
Dariusz Lipin (ECO Opole) – najstarszy
zawodnik
Tadeusz Wencel (Gala Dachy) – najmłodszy
zawodnik

TENIS STOŁOWY

Mistrzostwa Gminy Komprachcice
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku była
gospodarzem kolejnych w tym roku zawodów rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Tym razem był to drużynowy turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. W imprezie udział
wzięły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy
Komprachcice. Zawody zdominowali reprezentanci
szkoły nr 30 w Opolu (do niedawna PSP Chmielowice), którzy wygrali obie kategorie. Zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców w meczach finałowych
pokonali młodych tenisistów stołowych z Komprachcic. Na trzecim miejscu w obu przypadkach
plasowali się gospodarze.

2. PSP Komprachcice
3. PSP Domecko
4. PSP Wawelno
5. PSP Polska Nowa Wieś
6. PSSP Ochodze

Ostateczna kolejność:
Dziewczyny:
1. PSP nr 30 Opole (PSP Chmielowice)

W punktacji na najbardziej usportowioną szkołę
gminy, po zawodach tenisa stołowego, prowadzi
Wawelno (56 punktów) przed Chmielowicami (51)

i Komprachcicami (50). Na trzecim miejscu plasuje
się Domecko (36), kolejne miejsca zajmują Polska
Nowa Wieś (28) i Ochodze (27).

Chłopcy:
1. PSP nr 30 Opole (PSP Chmielowice)
2. PSP Komprachcice
3. PSP Domecko
4. PSP Wawelno
5. PSP Polska Nowa Wieś
6. PSSP Ochodze 		

JUDO

Obóz w Ostravie

Dzieci z grup judo w Komprachcicach i Domecku
uczestniczyły w międzynarodowym zimowym
obozie judo, który odbył się w Czechach (Ostrava) 12-19.02.2017r. Wraz ze swoimi kolegami
judokami z KJ AZS Opole, JCB Ostrava oraz
dwojgiem judoków z Danii spędzili pracowity, ale
i obfitujący w atrakcje tydzień na ziemi czeskiej.
Dzieci intensywnie trenowały judo w jednym z największych klubów judo w Ostravie, na wielkim
i pięknym tatami. Każdy poranek rozpoczynał bieg
po lesie w zimowej aurze, potem spacery po górach, zażywanie innych zimowych atrakcji. Udało
się także odejść na chwilę od sportu i odwiedzić

Mały Świat Techniki oraz zwiedzić Ostravę. A gdy
już na nic nie było sił, można było zregenerować
się na basenie. Wyjazd należy uznać za wyjątkowo
udany ze względu na walory treningowe goszczącego klubu z Ostravy i skład osobowy dzieci,
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które pięknie integrowały się z międzynarodowym
środowiskiem judoków.
Kolejne wyjazdy i spotkania w szerszym składzie
przed nami.

Trenerka Beata Śmieja
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