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Koniec ligi

PSZOK czynny po południu

Mieszkańcy gminy Komprachcice mogą przywozić
odpady do działającego na terenie ZGKiM przy ul.
Rolniczej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) również w godzinach
popołudniowych – w poniedziałki PSZOK będzie
otwarty do godz. 17:00.
Przypominamy godziny otwarcia Punktu:
I i III sobota miesiąca: godz. 11.00 -13.00
poniedziałek: godz. 7.00 – 17.00
wtorek – piątek godz. 7.00 – 13.00

Zakończyła się ostatnia, dziewiąta kolejka Opolskiej Ligi Badmintona Yonex 2017 – OLB3, która rozgrywała się w Ośrodku
sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Zwycięzcy rankingu w kategorii mężczyzn: 1 m.: Piotr Gamoń oraz Dariusz Supel, 2 m.:
Maciej Stępień, 3 m.: Dariusz Andrzejewski Wśród kobiet zwyciężyła Sylwia Szewczuk, druga była Marta Momot, a trzecia:
Aleksandra Malosek.
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Do PSZOK -u możemy oddawać następujące rodzaje
odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, odpady
ulegające biodegradacji, w tym zielone, odpady
segregowane.
Adres PSZOK:
ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice

Teatry nastolatków

Szczegółowych informacji o pracy punktu udziela
W Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się 30 kunem teatralnej grupy, a także dobrym duchem pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem
maja br. IX Przegląd Grup Teatralnych, którego or- wydarzenia była nauczycielka Aneta Mitura.
telefonu:
ganizatorem było Publiczne Gimnazjum im. Stefana
tel. 77 4646 234, 77 4031712.
Poziom tegorocznej edycji przeglądu był zdaniem
Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach.
uczestników bardzo wysoki. Tytuły, po które sięgNa scenie Samorządowego Ośrodka Kultury wystą- nęli gimnazjaliści to oryginalne i rzadko spotykane
piło osiem grup teatralnych, reprezentujących szkoły na teatralnych deskach dramaty. Zdobyć pierwszą
z Krapkowic, Zdzieszowic, Nysy (trzy teatry) Opola, nagrodę nie było zatem łatwo, tym większe gratulacje
Prószkowa oraz gospodarzy imprezy. Gimnazjaliści należą się zarówno młodym artystom, jak i opiekunce
z Komprachcic wystawili spektakl pt.: „Męczeństwa grupy. W przyszłym roku czeka nas jubileusz tego
Piotra Ohey’a” i wygrali tegoroczny przegląd. Opie- wyjątkowego festiwalu.
WĘDKARSTWO

DOMECKO

Wędki, zanęty i robaczki

Zanim zaczną się wakacje

Nawet nagła ulewa nie popsuła humoru i nie odebrała zapału uczestnikom zawodów wędkarskich
dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Koło
PZW w Komprachcicach na stawie But i Mleczko.
Ponad czterdziestka młodych wędkarzy, w tym połowa dziewcząt, bawiła się świetnie łowiąc, smażąc
kiełbaski na ognisku i ciesząc się zasłużonymi nagrodami. Dzieci przybyły na wędkarski piknik z okazji
Dnia Dziecka ze swoimi rodzinami.
Więcej na stronie 7

Tradycyjnie już w Domecku odbył się festyn, którego
celem było w tym roku przypomnienie najmłodszym,
jak bezpiecznie spędzić wakacje.
Fotorelacja na str. 7
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ZAPRASZA NA

24-25 czerwca
sobota - od godziny 16:00
niedziela - od godziny 14:00

na boisku w Osinach (przy placu zabaw)

OSP Komprachcice
zaprasza na

Gminne zawody

sportowo-pożarnicze

24.06.2017 r.
od godziny 13:00

Boisko kompleksu sportowego,
ul. Rolnicza w Komprachcicach

Zapewniamy widowiskową
imprezę, która dowiedzie
strażackiego kunsztu
GMINNYCH JEDNOSTEK
DO ZOBACZENIA W OSINACH
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Krótko o gminie

MAMO, TATO
Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca w Przedszkolu
Publicznym oraz Publicznym Żłobku w Polskiej
Nowej Wsi odbył się 26 maja br. Festyn Rodzinny.
Przed rodzicami wystąpiły przedszkolaki, odbył się
pokaz ratownictwa medycznego strażaków z jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi, a także pokaz
psich umiejętności pupili Dariusza Chwista. O poczęstunek zgromadzonych gości zadbali rodzice.

podczas festynu Rodzinnego, a drugiego dnia brały
udział w Pikniku Sportowym na boisku LZS. Festyn
Rodzinny to przede wszystkim występy artystyczne
dzieci i młodzieży, pokazy umiejętności sportowych,
mody ekologicznej, ale też: potyczki rodzinne i udział
w teście „Wiem wszystko”. Nie zabrakło prezentacji
strażackich umiejętności i loterii fantowej. Rodziny
bawiły się też doskonale podczas robienia wspólnych
zdjęć z niecodziennymi rekwizytami.

TAKA Z ABAWA!
Podczas dwudniowej imprezy zorganizowanej przez
Publiczną Szkołę Podstawową w Wawelnie z okazji
Dnia Dziecka dopisywały humory, chociaż nie
zawsze dopisywała dobra pogoda. Na to aktywne spotkanie przybyły całe rodziny, które mogły
pierwszego dnia imprezy (3.06.2017) bawiłć się

DIAMENTOWE GODY
W 2017 roku pięć par z terenu gminy Komprachcice
obchodzi sześćdziesiątą rocznicę ślubu, czyli Diamentowe Gody. Z tej okazji 9 czerwca br. w Urzędzie
Gminy Komprachcice z jubilatami spotkał się Wójt
Gminy – Leonard Pietruszka. Gratulacje i podziękowania za długoletnie pożycie otrzymali: Antonina

i Ryszard Beck z Polskiej Nowej Wsi, Gertruda
i Jerzy Ficek z Wawelna, Renata i Władysław Hądzel
z Domecka, Teresa i Wacław Małolepszy z Osin
oraz Waltrauda i Walter Mika z Ochodz.
RONDO W KOMPRACHCICACH
W Komprachcicach na skrzyżowaniu ulic: Opolskiej,
Cmentarnej, Szkolnej i Siennej jeszcze w tym roku
ma powstać małe tzw. płaskie rondo. Jest to efekt
działań radnych gminy oraz radnych powiatowych
– Zofii Kotońskiej i Henryka Wodausza. O potrzebie
zmiany układu komunikacyjnego pisali wielokrotnie
na swoim blogu radni: Anna Bodzioch, Agnieszka
Zyzik oraz Krzysztof Szopa (komprachcice.blogspot.
com). Zanim jednak inwestycja zostanie przeprowadzona Gmina Komprachcice zakupi i wyburzy
niezamieszkały budynek przy ulicy Siennej.

INWESTYCJE

Rowerem bezpiecznie do Ochódz
29 maja br. Zarząd Województwa Opolskiego
przyjął do dofinansowania projekt pn. „Budowa
infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie
opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.
Dzięki tej inwestycji w powiecie opolskim zostanie
wybudowanych czterdzieści kilometrów ścieżek
pieszo-rowerowych – wśród nich trakt pieszo – rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku
Ochodze – Komprachcice.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. Pierwszy etap
obejmował budowę infrastruktury pieszo-rowerowej
Popielów – Stare Siołkowice (gmina Popielów), Stare
Siołkowice – Chróścice (gmina Dobrzeń Wielki)
oraz w Krasiejowie (gmina Ozimek). Przedsięwzięcie
zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Wsparcie z tych funduszy to 39,7 mln zł, całość
zadania kosztować będzie blisko 47,2 mln zł

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Podnieś swoje kwalifikacje z WZDZ
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Opolu zaprasza do udziału w projekcie:
„Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, PODDZIAŁANIE RPO WO
2014-2020-09.02.02-Wsparcie kształcenia
zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu
mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane
z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem
lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez
względu na status uczestnika/uczestniczki na rynku
pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby
zamieszkałe na terenie Aglomeracji Opolskiej, pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym
również osoby bezrobotne i uczące się. Szkolenia
kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności osób z obszarów wiejskich terenu Aglomeracji
Opolskiej, osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób
powyżej 50 roku życia.
W ramach projektu przewidziano 2 rodzaje szkoleń:
1.Kurs: dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu)

z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych
2.Kurs: hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod.
kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze,
świadectwo kwalifikacji E.
Zajęcia odbywać się będą przeważnie w trybie
weekendowym.
Więcej informacji w biurze Projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, lok.9-10
tel. 77 400 33 14, 77 4163263,
509 241 372, 607 601 637
e-mail: msp@wzdz.opole.pl;
kursy@wzdz.opole.pl
oraz na stronie www.wzdz.opole.pl

Związek Gmin „PROKADO”
w Prószkowie
informuje odbiorców wody,
że w terminie:
od 19.06.2017 r. do 23.06.2017 r.
PRZEPROWADZONE BĘDZIE
OKRESOWE PŁUKANIE
SIECI WODOCIĄGOWEJ
zaopatrującej w wodę Gminę Prószków,
Gminę Komprachcice i Gminę Dąbrowa
Płukanie ma na celu poprawę jakości wody.
Wykonywane płukanie spowoduje czasowe
obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej
oraz pogorszenie jakości wody,
które może być odczuwalne w całej sieci
wodociągowej.
Za związane z tym utrudnienia
przepraszamy.
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ROZŚPIEWANE OPOLSKIE

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego
Jury w składzie: Anna Piechurska, Łukasz Szuba Wyróżnienie: Oliwia Baron, Amelia Komander, An- II miejsce: Żaneta Dudka
III miejsce: Małgorzata Rassek
tonina Lniak, Zofia Lniak
oraz Lechosław Mól
po wysłuchaniu wszystkich podmiotów zgłoszonych w kategorii II
I miejsce: Emilia Sokołowska
do konkursu piosenki postanowiło przyznać:
I miejsce: Emilia Waliczek
II miejsce: Karolina Marek
w kategorii I
I miejsce: Oliwia Wróbel
w kategorii III
II miejsce: Sonia Rup
II miejsce: Sonia Eilers
III miejsce: Milena Sokołowska

Nagroda specjalna Wójta Gminy Komprachcice –
Oliwia Wróbel
Nagroda specjalna firmy „Wild Boat”, wydawcy
„Wieści Gminy Komprachcice” – Hanna Kotula

KOMPRACHCICCE
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DAY OFF w ANEKSIE

DO RE MI

W namysłowskiej edycji imprezy „Aneks Twórczości Artystycznej” w tym roku uczestniczyło
152 autorów, którzy zgłosili w sumie 432 prace
lub utwory.
To specyficzna impreza, podczas której nie usłyszymy wykonawców, ani nie zobaczymy autorów
ocenianych prac... przynajmniej do czasu ogłoszenia
werdyktu jury. W tym roku w kategorii „Twórczość
muzyczna” drugie miejsce zajął zespół „Day Off”,
reprezentujący Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach.
„Aneks” to nietypowy konkurs twórców nieprofesjo-

nalnych, organizowany od 1966 roku (wtedy jeszcze
tylko dla przedstawicieli Ziemi Namysłowskiej).
Obecnie w kolejnych edycjach biorą udział artyści
z terenu całej Polski. Twórcy oceniani są w kategoriach: malarstwo (grafika, rysunek), pamiątkarstwo
(rzeźba, rękodzieło artystyczne), haft (koronkarstwo,
tkanina artystyczna), fotografia, twórczość literacka, twórczość muzyczna. W tej ostatniej kategorii
wykonawcy mogli zaprezentować maksymalnie dwa
utwory własnej kompozycji w wersji instrumentalnej lub wokalno-instrumentalnej. „Day Off” zgłosił
do oceny piosenkę „Off Blues” oraz utwór „Struna”.
Komisja doceniła przesłane nagrania i wyróżniła
zespół z Komprachcic druga nagrodą.

Soliści Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach uczestniczyli
w tegorocznej edycji festiwalu DO
RE MI, organizowanym przez Dom
Kultury w Ozimku.
Kinga Dolipska oraz Karolina Gabriel
zajęły trzecie miejsca w swoich kategoriach wiekowych, a Robert Klimek
wyśpiewał miejsce drugie.
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OPOLSKIE EDUKO 2017

Niepełnosprawni w kulturze
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach otrzymał w ramach programu „Opolskie
EDUKO 2017” grant w wysokości sześciu tysięcy złotych na realizację autorskiego pomysłu włączenia osób niepełnosprawnych w życie
kulturalne. Projekt „Na warsztacie słowa i muzyki – niepełnosprawni w kulturze” rozpocznie
się pod koniec czerwca tego roku i potrwa do
października.
W projekcie uczestniczą partnerzy: Zespół Szkół
w Dąbrowie, którego pracownicy wzięli na siebie m.in.
rekrutację do dziecięcej grupy wokalnej, pracę z młodymi wokalistami, doskonalenie warsztatu. Przedsięwzięcie wspierają również muzycy: Jacek Mielcarek
oraz Jakub Mielcarek. Bardzo ważnym, wspomagającym osiągnięcie celów projektu elementem, jest fakt,
że Jacek Mielcarek, podobnie jak adresaci projektu
również jest niepełnosprawny. To, że jest niewidomy
29 czerwca br. odbędą się warsztaty:
Wykład: „Niepełnosprawni w kulturze – autyzm,
jak budować ofertę kulturalną pod kątem osób
niepełnosprawnych”
Ewa Kowalczyk–Lecibil – polonistka, pracownik
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu,
koordynatorka lokalna Interdyscyplinarnego Projektu
Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”. Prywatnie mam
dziewięcioletniego Iwa, chorującego na autyzm
dziecięcy.
Wykład: „Rola muzyki w edukacji osób niepełnosprawnych”
Jacek Mielcarek – niewidomy muzyk, absolwent
Wydziału Jazzy Akademii Muzycznej w Katowicach
oraz Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych na Uniwersytecie warszawskim, klarnecista,

nie wpływa jednak negatywnie na jego sztukę, jak
mówi Renata Gliniorz, dyrektor Samorządowego
Ośrodka Kultury w Komprachcicach, dzięki temu
daje odbiorcom jego muzyki niewiarygodne emocje:
– Robi piękne, twórcze rzeczy, ma zdolności, o których większość z nas może tylko pomarzyć. To, co potrafi Jacek Mielcarek, jest dla mnie nieosiągalne, więc
ktoś może powiedzieć, że jestem niepełnosprawna.
Do udziału w projekcie SOK zaprasza animatorów
i edukatorów kulturalnych z całego województwa.
Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie
internetowej sokkomprachcice.pl oraz na stronie
Eduko.
Niepełnosprawne dzieci z Zespołu Szkół w Dąbrowie
przygotują się do artystycznej prezentacji spektaklu
„W przestrzeni dwóch światów”, którego kanwą będą
teksty osób niepełnosprawnych oraz wykonanie
piosenki finałowej, do której słowa napisał Paweł
– chłopiec chory na adrenoleukodystrofię. Utwory

Pawła będą stanowić materiał, który zostanie wykorzystany do pracy nad tekstem oraz śpiewem.
Projekt jest adresowany do dzieci, młodzieży i osób
dorosłych gminy Komprachcice, a także gminy Dąbrowa. W ramach projektu zostaną przeprowadzone
warsztaty wokalne, teatralne i plastyczne, a premiera
spektaklu „W przestrzeni dwóch światów” odbędzie
się 14 października 2017 r.

wokalista, kompozytor i autor tekstów. Już w czasie
studiów dostał wyróżnienie na Krajowym festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Po ich ukończeniu
koncertował w kanadzie i w USA wraz z czołówką polskich muzyków. Jest promotorem muzyki
jazzowej, radiowcem. Wydał trzy autorskie płyty.
Od lat wspiera działalność Samorządowego Ośrodka
Kultury w Komprachcicach.

morządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach.
Ukończyła pierwszy stopień kursu systemu języka
migowego.

oraz zaaranżowanie i instalacja projektów szydełkowych
w drewnianej wiacie na boisku pod lasem w Ochodzach.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie można obejrzeć
wystawę już istniejących prac grupy „SzydełSOK”, poznać
historię street artu oraz yarnbombingu, a także wziąć udział
w warsztatach szydełkowania, podczas których podstawy
tej sztuki zostaną przekazane dzieciom, młodzieży i dorosłym. Uzupełnieniem tych umiejętności będzie możliwość
udziału w warsztatach rękodzielniczych.
Zmiana przestrzeni nastąpi przede wszystkim przed budynkiem SOK w Komprachcicach, powstała już nawet
koncepcja graficzna przyszłego skweru:
– Został opracowany projekt komputerowy – w 3D oraz
projekt budowlano-przestrzenny tej części terenu przed
obiektem. Nie ukrywamy, że w przeprowadzeniu tej zmiany
będzie potrzebna pomoc społeczności lokalnej. Musimy

rozkuć zabetonowany teren, przeprowadzić nasadzenia,
zamontować stojak rowerowy, ławki. Ten projekt ma także
taki wymiar integracyjny – chcemy wszystko robić wspólnie
z mieszkańcami – mówi Linda Wencel, przedstawicielka
grupy „SzydłoSOK”.

Patrycja Sobańska – studentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką, instruktor ds. organizacji imprez
i upowszechniania kultury w SOK Komprachcice.
Ukończyła pierwszy stopień kursu systemu języka
Warsztaty aktywizujące dotyczące wprowadzania migowego.
zajęć plastycznych jako narzędzia wspomagającego
rozwój dzieci z niepełnosprawnościami.
Robert Klimek – absolwent Uniwersytetu OpolskieLinda Wencel – absolwentka Uniwersytetu Opol- go, pedagog, animator kultury. Instruktor Pracowni
skiego, pedagog, animatorka kultury i rękodziel- Plastycznej dla dzieci „Kreatywny Zakątek” oraz
niczka. Założycielka Pracowni Plastycznej dla dzieci zajęć wokalnych w SOK Komprachcice. Wokalista
„Kreatywny Zakątek” oraz pracowni handmade zespołu bluesowo-rockowego „Day Off”.
„szydełSOK”. Wokalistka i instruktor śpiewu w Sa- Zapisy na szkolenie: 510 463 461 oraz 796 250 007

PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

Szydłem ich!
Grupa nieformalna „SzydełSOK”, działająca przy
Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach, którą stworzyły: Linda Wencel, Patrycja
Sobańska i Magdalena Mołek zdobyła grant
w tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie”.
Panie, które od 2015 r. uczestniczą w warsztatach szydełkowych prowadzonych przez SOK postanowiły zdobyte
na zajęciach umiejętności wykorzystać – jak mówią – „dla
dobra ogółu”. Dziewiątka kobiet wymyśliła organizację cyklu
warsztatów i wykładów dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz zmianę przestrzeni publicznej z pomocą... kolorowych
włóczek. „Walczymy szydełkiem nie mieczem” to projekt,
którego celem jest oryginalne zaaranżowanie przestrzeni
publicznej przez kreatywne działania mieszkańców gminy
Komprachcice. Inicjatorki pomysłu otrzymały na jego
realizację 4670 złotych. Ideą pomysłu jest wykorzystanie yarnbombing w animowaniu mieszkańców gminy
i zachęcaniu do tworzenia z użyciem szydełek i drutów,
barwnych, dzianinowych kompozycji, w które zostaną
ubrane elementy przestrzeni miejscowości: Komprachcice
i Ochodze. Finałem projektu będzie utworzenie „Artystycznego skweru” przy Samorządowym Ośrodku Kultury

Yarnbombing – dziedzina sztuki – rodzaj graffiti lub
street artu – polegająca na pokrywaniu elementów
przestrzeni zewnętrznej (obiektów małej i większej
architektury, ale też drzew, kamieni) wykonanymi
za pomocą szydełka czy na drutach kolorowymi
dzianinami. Dosłownie oznacza „bombardowanie
włóczką”, ale ponieważ definicja ta nie posiada
jeszcze odpowiedniego polskiego tłumaczenie,
wciąż używana jest nazwa własna tej artystycznej
działalności w wersji angielskiej.
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MŁODE OPOLE

Emilia druga!

Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne już po raz
dziewiąty zorganizowało w Opolu Festiwal
„Młode Opole”, w którym konkurują śpiewający soliści oraz zespoły wokalno-instrumentalne
z województwa opolskiego. W tym roku drugie
miejsce w swojej kategorii zdobyła Emilia Waliczek z Domecka – jako jedyna reprezentowała
gminę Komprachcice.
Można powiedzieć, że Emilia w tym roku obchodzić będzie dziesięciolecie działalności artystycznej – po raz pierwszy publicznie zaśpiewała mając
zaledwie cztery lata. Jest rozpoznawalną postacią
komprachcickiej sceny muzycznej, a jak pokazuje
tegoroczne doświadczenie „Młodego Opola” – nie
tylko komprachcickiej. Młoda artystka przygotowała,
zgodnie z regulaminem, dwie piosenki, w tym jedną
obowiązkowo w języku polskim. To właśnie „Dłoń”
Natalii Kukulskiej pozwoliła Emilii wyśpiewać wysokie,
drugie miejsce podczas tegorocznego festiwalu.
– To trudna piosenka, chyba dlatego ją wybrałam.
To utwór, którego nie zaśpiewa się na weselu, czy
na festynie – wymaga od wykonawcy określonych
umiejętności – mówi Emilia o wyborze repertuaru.
By mieć szansę na zakwalifikowanie się do finałowego koncertu – w tym roku odbył się 11 czerwca
pod opolskim ratuszem – trzeba było przedstawić

nagranie dwóch utworów. Emilia zdradza, że na potrzeby przygotowania materiałów jej dom rodzinny
zamienił się w studio nagrań.
– Mamy odpowiedni sprzęt, bardzo profesjonalny,
z niego korzystałam przy nagraniu śpiewu, podkład
muzyczny został wybrany z propozycji internetowych.
Wokalistka znalazła się na liście wybranych do finału, chociaż kandydatów było w tej edycji wielu.
Do koncertu na opolskim rynku zakwalifikowało się
blisko sześćdziesiąt osób, w kategorii Emilii – tylko
osiem. Jury, w którym zasiadły prawdziwe osobowości: Anna Panas, Edward Spyrka i Tomasz Bazan
uznało, że reprezentantka gminy Komprachcice
zasługuje na drugie miejsce. Dla nastolatki to wyjątkowe wyróżnienie. Jak zdradzają rodzice Emilii,
śpiewa w zasadzie bez przerwy, ale zapytana o to,
czy właśnie z artystyczną sceną planuje się związać
w przyszłości, laureatka „Młodego Opola” przyznaje:
– Mam też inne pasje poza muzyką, maluję, ale też
interesuję się programowaniem, robotyką i grafiką
komputerową.
Gimnazjalistka, razem z koleżankami, bierze udział
w Opolskiej Lidze Robotów i z dużym zaangażowaniem oddaje się tej właśnie pasji. Rodzina Waliczków
to konglomerat bardzo różnych talentów, zwłaszcza
artystycznych. Także w czerwcu pracę dyplomową

Emilia Waliczek
rosława Kukulskiego – Komprachcice 2015
Laureatka Grand Prix: XIII Przegląd Piosenki Religij- VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Janej – Komprachcice 2011
rosława Kukulskiego – Komprachcice 2016
VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar
Zdobywczyni pierwszego miejsca:
i Jarosława Kukulskiego – Komprachcice 2017
II Festiwal Kolęd i Pastorałek – Komprachcice 2009
VIII Festiwal Piosenki Maryjnej – Studzionka 2009 …drugiego miejsca:
XI Przegląd Piosenki Religijnej – Komprachcice 2009 XVI Festiwal Artystyczny „Liść Dębu” – Dąbrowa
(trzy powyższe nagrody, jako pięciolatka śpiewająca 2015
w kategorii solista do lat czternastu)
XVII Przegląd Piosenki Religijnej – Komprachcice
II przegląd „Jesienne nutki” – Komprachcice 2009 2015
VII Międzyszkolny – Międzygminny Konkurs Kolęd VIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek –
i Pastorałek – Domecko 2010
Komprachcice 2016
VIII Międzyszkolny – Międzygminny Konkurs Kolęd XVII Festiwal Artystyczny „Liść Dębu” – Dąbrowa
i Pastorałek – Domecko 2011
2016
IV przegląd „Jesienne nutki” – Komprachcice 2011 XIX Festiwal Piosenki Religijnej „Corda Cordi” –
IX Międzyszkolny – Międzygminny Konkurs Kolęd Brzeg 2016
i Pastorałek – Domecko 2012
IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole
XVI Przegląd Piosenki Religijnej – Komprachcice 2014 2017
V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i JaGMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Bajki dla dzieci

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku zostali
zaproszeni 18 maja br. do Filii Gminnej Biblioteki
Publicznej na zajęcia, które przeniosły ich do krainy
bajek i baśni. Zajęcia rozpoczęły się zabawą pt. „Przez
dziurkę od klucza”, która polegała na odgadnięciu postaci. Utrudnieniem były kółka zasłaniające obrazek,
które uczniowie umiejętnie musieli odsłaniać tak,
aby trafić na to, po którego odkryciu mogli ujrzeć
jak najwięcej elementów obrazka. Ponadto dla dzieci
zostały przygotowane puzzle, zagadki, a także test
ze znajomości z bajek i baśni.
Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymali
nagrody w postaci książek.

z gry na flecie poprzecznym oraz flecie piccolo broni
starsza siostra Emilii – Teresa, która gra w Myśliwskiej
Orkiestrze Dętej w Komprachcicach. Gabriela i Piotr
Waliczkowie zapewniają:
– Im bardziej zwariowana rodzina, tym mniej czasu
na głupstwa.
Emilia Waliczek śpiewu uczy się w Społecznym
Ognisku Muzycznym w Ozimku, który swoją filię
ma w Prószkowie. Pracuje pod opieką artystyczną
Andrei Hampel i w tym roku, w czerwcu będzie bronić
swojej pracy dyplomowej. Gry na pianinie uczy ją,
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach, Lechosław Mól.

…trzeciego miejsca:
III Festiwal Kolęd i Pastorałek – Komprachcice 2010
IX Festiwal Piosenki z serduszkiem – Tułowice 2010
IV Festiwal Piosenki Religijnej Totus Tuus – Dąbrowa
Górnicza 2010
III przegląd „Jesienne nutki” – Komprachcice 2010
IV Festiwal Kolęd i Pastorałek – Komprachcice 2012
Festiwal Piosenki Anny Jantar „Wciąż blisko nas” –
Komprachcice 2014
VI Festiwal Jesienne Nutki – Komprachcice 2014
Przegląd Piosenki „Łączy nas muzyka” – Węgry 2014
XVIII Festiwal Piosenki Religijnej „Corda Cordi” –
Brzeg 2015
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DOMECKO

Zanim zaczną się wakacje
Festyn z okazji Dnia Dawcy Szpiku zorganizowany
został przez Koło Mniejszości Niemieckiej we
współpracy z pozostałymi sołeckimi organizacjami.
Impreza odbywała się pod hasłem „Bezpieczne
Wakacje”, a uczestnicy zabawy mieli okazję zobaczyć
popisy psów ratowniczych jednostki OSP z Suchego
Boru, spotkać się z Anną Dydzik „Nieperfekcyjną Mamą” w ramach akcji odblaskowi.pl, a także
poradzić się funkcjonariuszy policji, jak zachować
bezpieczeństwo na drodze i w domu podczas wakacji. Najmłodsi korzystali z możliwość obejrzenia
radiowozu od wewnątrz, brali też udział w nauce
udzielania pierwszej pomocy. Była też możliwość
zarejestrowania się jako potencjalnego dawcy szpiku.
Zdjęcia: Angelika Giza

WĘDKARSTWO

Wędki, zanęty i robaczki

Kompleks czterech stawów: But, Mleczko, Komin, Chróścina był miejscem pierwszych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży, które 4
czerwca zorganizowało dla mieszkańców gmin:
Komprachcice i Dąbrowa, a także dla wszystkich
swoich sympatyków Koło PZW Komprachcice.
Uczestników, którzy swoje stanowiska mieli ustawione wokół dwóch pierwszych akwenów, nie zniechęciła nawet nagła ulewa – młodzi wędkarze, nawet ci
najmniejsi nie mieli zamiaru oddawać wędek. Niemal
wszyscy wytrwali do końca, otrzymując nie tylko
za wytrwałość, ale przede wszystkim za połowy
znakomite nagrody. W zawodach startować mógł
każdy: wędkę, zanętę, robaczki, wiaderka. Każdy też
z młodych wędkarzy mógł liczyć na pomoc członków
Zarządu Koła oraz wspierających ich wolontariuszy.
– Zawody odbywają się na tak zwanej „żywiej rybie”,
złowione są wpuszczane do siatki i czekają zanurzone
w wodzie na finał zawodów. Po ich zakończeniu
do każdego stanowiska podchodzi sędzia i waży
połów, a następnie ryby wracają do wody – tłumaczy
zasadę „no kill” Piotr Labusga, szef Koła.
Wędkarską imprezę rozpoczęła prezentacja Wicemistrza Polski w Wędkarstwie Spławikowym –
Wojciecha Wysockiego, który pokazywał młodym
pasjonatom, jak przygotować zanętę.

W wędkowaniu wzięło udział ponad czterdzieści
osób, startujących w trzech kategoriach – chłopcy
do 12 lat, chłopcy powyżej 12 i dziewczęta, których było blisko dwudziestka. Dzieci łowiły płotki,
wzdręgi, a nawet liny. Każdy z uczestników otrzymał
medal i wartościowe upominki, a najlepsi w swojej
kategorii puchary.
W organizację zawodów zaangażował się cały zarząd
Koła Komprachcice, wolontariusze oraz żony wędkarzy, które przygotowały poczęstunek. Popołudniem
nad stawy trafił ciepły posiłek, a wcześniej dzieci
i młodzież miały okazję upiec na wielkim ognisku
kiełbaski.
– Dziękujemy sponsorom, a było ich naprawdę
sporo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wójt Gminy
Komprachcice – Leonard Pietruszka, Wójt Gminy
Dąbrowa – Marek Leja, Rada Dzielnicy Chmielowice,
firma Bagier, Dariusz i Kamila Dziewiatkowie, sklepy
wędkarskie: „Karpik”, „Rekin”, Centrum Wędkarskie
„U Jarka”… oczywiście zawody wsparliśmy również
my – członkowie i zarząd Koła – mówi Piotr Labusga.
Koło PZW Komprachcice na koniec roku 2016 liczyło
200 wędkarzy.
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PIŁKA SIATKOWA

Awans siatkarek SUKCESU do Półfinału Mistrzostw Polski
3 czerwca w Suchym Borze odbyły się Mistrzostwa Województwa Opolskiego w siatkówce
plażowej młodziczek. Bardzo dobry wynik w tych
zawodach zanotowały pary reprezentujące Sukces Komprachcice, dwie z nich zajmując 2 i 3
miejsce awansowały do półfinałów Mistrzostw
Polski.

z Komprachcic reprezentowały również Joanna
Pieczykolan z Barbarą Rybą oraz Aleksandra Paszek
z Patrycja Siendzielorz. Pierwsze zajęły ostatecznie
5 miejsce, a w meczu o awans do najlepszej czwórki
zawodów przegrały z Michelle i Julią, Ola i Patrycja
odpadły we wcześniejszej fazie zawodów. Cztery
najlepsze zespoły turnieju wywalczyły sobie prawo
startu w półfinale Mistrzostw Polski, który odbędzie
Wicemistrzyniami województwa zostały: Katarzyna się na początku lipca w województwie podkarpackim.
Kucharska i Marcelina Januszkiewicz; brązowe me- Obok zespołów Sukcesu są to pary reprezentujące
dale zdobyły natomiast Michelle Maculak i Julia Nie- AZS ECO UNI Opole, które zajęły miejsca 1 i 4.
dworok. W tym wyczerpującym, trwającym od rana
Piotr Szczubiał
do wieczora turnieju, wystąpiły 22 drużyny z terenu
naszego województwa. Oprócz wymienionych klub
LEKKA ATLETYKA

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Odbyły się kolejne zawody rozgrywane w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Ponad setka młodych
sportowców szkół podstawowych z terenu gminy
Komprachcice rywalizowała w konkurencjach
lekkoatletycznych, w czterech kategoriach:
dziewcząt i chłopców z klas I – III oraz IV – VI.
Oprócz klasyfikacji indywidualnej w kategoriach starszych prowadzono również punktację
drużynową.
Najlepsza wśród dziewcząt okazała się szkoła
z Chmielowic (obecnie PSP nr 29 w Opolu) natomiast
wśród chłopców pierwsze miejsce zajęły ex aequo
Chmielowice i Polska Nowa Wieś. W rywalizacji
na najbardziej usportowioną szkołę, przed ostatnimi
zawodami w piłce nożnej, prowadzi Wawelno (74 pkt.)
przed Chmielowicami (70) i Komprachcicami (67).
Najlepsze wyniki zawodów
Klasy I – III (roczniki 2007 i młodsze):
Dziewczęta:
Bieg 60 m:
Wiktoria Góra (Ochodze) – wynik 9,84 s
Bieg 300 m:
Pola Daszkiewicz (PNW)
Skok w dal:
Wiktoria Góra (Ochodze) – wynik 3,26 m
Rzut piłeczką palantową:
Wiktoria Wystrach (Ochodze) – wynik 17,60 m
Bieg sztafetowy 4x60 m:
Ochodze (Wiktoria Góra, Laura Walecko, Natalia
Gozdek, Wiktoria Wystrach)
Domecko (Kinga Pawleta, Helena Pawleta, Samanta
Miensok, Julianna Leja)

Wawelno (Weronika Fronia, Roksana Gołębiowska,
Martyna Łoboda, Marlena Kubis)
Chłopcy:
Bieg 60 m:
Daniel Furgatz (Wawelno) – wynik 9,71 s
Bieg 300 m:
Bartłomiej Kula (Wawelno)
Skok w dal:
Daniel Furgatz (Wawelno) – 3,17 m
Rzut piłeczką palantową:
Łukasz Pastwa (PNW) – wynik 27,50 m
Bieg sztafetowy 4x60 m:
PNW (Oliwier Zyla, Karol Gaweł, Rafał Lauer, Szymon Krum)
Wawelno (Bartłomiej Kula, Fabian Koszyk, Patryk
Neuman, Daniel Furgatz)
Ochodze (Piotr Świątkiewicz, Marcel Komor, Michał
Świerc, Igor Rybak)

Wawelno (Kinga Błazińska, Kinga Dolipska, Alexandra
Żywiołek, Wiktoria Krug)
PNW (Emilia Maryniecka, Alicja Schweda, Emilia
Labusga, Elena Prodlik)
Chłopcy:
Bieg 60 m:
Michał Blach (Chmielowice) – wynik 8,55 s
Bieg 300 m:
Kacper Kula (Wawelno)
Bieg 600 m:
Aleksander Krawczyk (PNW)
Skok w dal:
Adam Ocik (PNW) – wynik 4,25 m
Rzut piłeczką palantową:
Szymon Rozkrut (PNW) – wynik 45,70 m
Bieg sztafetowy 4x60 m:
PNW (Aleksander Krawczyk, Szymon Rozkrut, Fabian
Greinert, Adam Ocik)

Klasy IV – VI (roczniki 2003 i młodsze):
Dziewczęta:
Bieg 60 m:
Maja Seweryn (Chmielowice) – wynik 9,75 s
Bieg 300 m:
Kinga Błazińska (Wawelno)
Bieg 600 m:
Maja Świerczewska (Komprachcice)
Skok w dal:
Maja Seweryn (Chmielowice) – wynik 3,88 m
Rzut piłeczką palantową:
Kinga Błazińska (Wawelno) – wynik 30,10 m
Bieg sztafetowy 4x60 m:
Chmielowice (Agata Kornek, Hanna Gogolok, Monika
Grochowska, Maja Seweryn)

PIŁKA RĘCZNA

Wydawca:

GM I N Y KOM PRACH CI CE
Domecko - Dziekaństw o - Komprachcice - Ochodze - Osiny - Polska Nowa Wieś - Wawelno

Siódme!

11 czerwca odbyły się zawody w piłkę ręczną –
finał Mini Handball Ligi, największych rozgrywek
piłki ręcznej dla dzieci w województwie opolskim.
Drużyna Macieja Nawrockiego walczyła z sukcesem
o siódme miejsce z PSP Tarnów Opolski.

Redakcja:

Wild Boat – Kajetan Syguła
Chrzelice 175/3, 48–220 Łącznik
na zlecenie Gminy Komprachcice
nakład: 1000 egz.

Monika Prześlakiewicz
Kajetan Syguła

Dziękujemy za możliwośc wykorzystania zdjęć - z powodu
awarii sprzętu, część autorskich fotografii straciliśmy.

Drukarnia „Sady”, Krapkowice

Skład i druk:

