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Zumba dla Kubusia

Dobra energia i gorące rytmy – blisko 180 tancerzy i fanów
zumby włożyło miękkie obuwie, kolorowe stroje, zabrało
butelki z wodą i ruszyło do Ośrodka Sportu i Rekreacji,
aby przez trzy godziny tańczyć dla dwuletniego Kubusia
z Osin. To kolejna edycja charytatywnej akcji „Maraton
Zumby w Komprachcicach” organizowanej przez Joannę
Wencel i Annę Cichoń.
Więcej na stronie 5

KOMPRACHCICE

Mistrzostwa logistyków

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Inwestycja się opłaca

Dziewięć zespołów walczyło o tytuł mistrza podczas kolejnej edycji rozgrywek 10 Brygady Logistycznej w halowej
piłce nożnej. W tym roku organizatorem był 91 Batalion
Logistyczny z Komprachcic i sekcja WF i Sportu 10 Brygady
Logistycznej.
Więcej na stronie 7

KOMPRACHCICE

Trzecie miejsce w Polsce!

ZGKiM w Komprachcicach wzbogaciło się o nowy sprzęt – to wóz specjalistyczny do czyszczenia
kanalizacji sanitarnej (tzw. wuko). Samochód SCANIA został zakupiony jesienią 2017 roku i stanowi
ważny element wydatków inwestycyjnych zakładu. Dzięki wozowi ZGKiM może samodzielnie prowadzić czyszczenia sieci, a tym samym spełnić warunek, który pozwoli na przekazanie eksploatacji
siecią gminnemu zakładowi przez WiK Opole.

Młodzieżowa drużyna Futsalu Berland Komprachcice (U18)
zdobyła 25 lutego br. w Bielsku-Białej, podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu do lat 18 trzecie miejsce
i przywiozła do klubu brązowy medal!
Więcej na stronie 7
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GMINNA SPÓŁKA WODNA W KOMPRACHCICACH

Skuteczna spółka

Rolnicy cieszą się zmeliorowanymi polami,
mieszkańcy nie martwią się o bezpieczeństwo
własnych budynków, które nie są podtapiane
nawet w trakcie wielkich opadów. Sytuacja idealna? I realna. Jednak, aby działania udrożniające
rowy mogły zostać przeprowadzone, konieczne
jest systematyczne płacenie składek.

nych (rowów, przepustów, drenów) są właściciele
nieruchomości. Powołują oni jednak do tych
czynności spółki wodne. Około lat. 70. ubiegłego wieku powstała Gminna Spółka Wodna
w Komprachcicach. Obecnie obejmuje swoją
działalnością użytki rolne na terenie siedmiu
sołectw. Zarząd i Komisja Rewizyjna współpracuje
bez wynagrodzeń.
Prace w terenie i utrzymanie rowów oraz innych
urządzeń melioracji to duże koszty, na co niejednokrotnie Spółek nie stać. Koszty generuje
także prowadzenie księgowości i administracja.
Finansowanie tych zadań odbywa się zatem
ze składek członkowskich właścicieli nieruchomości, wspieranych dotacjami państwowymi.
Do ubiegania się o dodatkowe środki (jak wspomniane dotacje) na działania niezbędne jest zawsze wykazanie odpowiednio wysokiego wkładu
własnego. Gminna Spółka Wodna posiada taki
jedynie z zebranych składek, których ściągalność
opisuje Prawo Wodne i które co roku wpłacają
członkowie, czyli mieszkańcy naszej gminy.

Zbliża się wiosna a wraz z nią rozpoczną się prace
na polach. Mimo, iż w tym roku nie odnotowaliśmy śnieżnej zimy, nie wiemy jeszcze, czy wiosna
nie będzie deszczowa. Na wielu polach i łąkach
po roztopach, czy obfitych opadach w ciągu roku,
mogą pojawić się podtopienia. Wynika to w większości z niedrożności rowów melioracyjnych. Aby
zapobiec takim problemom, w wielu gminach,
także w naszej, działa Spółka Wodna.
Spółki Wodne to podmioty typu non-profit,
skupiają się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem
zysku. Tworzone są w celu ochrony wód, budowy
i utrzymywania melioracji wodnych i ochrony
przeciwpowodziowej. W Polsce Spółki Wodne
działają na podstawie ustawy Prawo wodne (Dz.U. Podsumowanie 2017 roku GSW w Kom2017 poz. 1566) a w szczególności na podstawie prachcicach
działu X (art. 441–467) tego aktu.
W 2017 r. zebrano 16 165,53 zł składek. W czerwcu
ubiegłego roku Spółka otrzymała możliwość
GSW w Komprachcicach
ubiegania się o dotację z Urzędu Wojewódzkiego.
Zasadniczo osobami odpowiedzialnymi za utrzy- Po pomiarach, których wykonanie wspomogli
manie szczegółowych urządzeń melioracji wod- pracownicy gminy, do odnowienia wybrano

Rów Brodzik

R1 Wawelno przed odnowieniem

rów „Brodzik” Polska Nowa Wieś 210 mb, rów
R1, Wawelno 899 mb, rów Osiny 550 mb i rów
Polska Nowa Wieś 530 mb. Efekt prac widać
na zdjęciach.
Prace renowacyjne rowów trwały od sierpnia
do października. Kwota wkładu własnego spółki
w tych działaniach to 5 524,98 zł, kwota państwowej dotacji jaką Spółka otrzymała to 22 099,92 zł.
Wydatki finansowe na rowy w ubiegłym roku
to w sumie 27 624,90 zł co pozwoliło na odnowienie 2 169 mb rowów. Oprócz wydatków
finansowych nastąpiły odpracowania, czyli wkład
własny rolników. Wartość odpracowanych robót
wyniosła 11 117,30 zł a ich rozmiar 2 541 mb.
W sumie w 2017 roku odnowiono 4,71 km rowów.
Aby móc nadal funkcjonować i np. ubiegać się
o środki zewnętrzne, które w połączeniu ze wkładem własnym pozwolą na prowadzenie działań
związanych z utrzymaniem rowów w naszej
gminie, Spółka Wodna apeluje do mieszkańców
gminy, aby wpłacili raz w roku składkę członkowską. Składki naliczane są według powierzchni
nieruchomości: w wysokości 17 zł do 1 ha oraz
15 zł powyżej 1 ha (w przeliczeniu powierzchni).
Zebrane środki w ogromnym stopniu wspomogą
działania na rzecz dobra wspólnego.
Angelika Giza
Sekretarz GSW

R1 Wawelno po odnowieniu

ZAWIADOMIENIE

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Komprachcice informuje o wstępnym
naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości
znajdujących się na terenie Gminy Komprachcice.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
zgodnych z gminnymi programami usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Województwa Opolskiego na 2018 rok, w ramach
którego Gmina Komprachcice ma możliwość
ubiegania się o środki finansowe na usuwanie

wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości
znajdujących się na jej obszarze.
W związku z powyższym, Gmina Komprachcice planuje wystąpić o dofinansowanie zadania
w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby
zawierające azbest. Kosztami kwalifikowanymi,
które zostaną pokryte z budżetu Gminy Komprachcice oraz środków WFOŚiGW w Opolu są:
demontaż, transport i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. W przedsięwzięciu
mogą brać udział również właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby azbestowe już

zdemontowane. Wydatki związane z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych leżą
po stronie właściciela nieruchomości.
Wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne
w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej
www.komprachcice.pl) należy składać w terminie
do 26 marca br. w biurze podawczym Urzędu
Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46–070
Komprachcice.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 1 lub pod
nr tel. 77 403 17 00 lub 77 403 17 12.
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Test bezpieczeństwa
O rozpoczęciu funkcjonowania na terenie gminy
Komprachcice zespołu opolskiej Straży Miejskiej
pisaliśmy już w poprzednich wydaniach „Wieści”.
5 marca br. strażnicy oficjalnie rozpoczęli pracę.
Celem powołania na terenie gminy straży,
na mocy podpisanego porozumienia z Miastem
Opole, jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz szeroko zakrojona profilaktyka
akceptowanych społecznie zachowań. O tym
też rozmawiali strażnicy z Wójtem Gminy Komprachcice – Leonardem Pietruszką. Podczas
narady zostały ustalone szczegóły pracy strażników, wskazanie najpilniejszych do rozwiązania
problemów i poznanie przez zespół SM naszej
gminy. Strażnicy rozmawiali także z dyrektorami
przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych
jednostek organizacyjnych z terenu gminy.
To spotkanie było z kolei poświęcone ustaleniu
zasad współpracy oraz działań ze strony działu

profilaktyki Straży Miejskiej. W pierwszych dniach
pracy zespołu odbyła się także narada z sołtysami, aby ustalić terminy zebrań wiejskich, które
odbędą się po świętach. Wezmą w nich udział
również strażnicy.
Straż rozpoczęła pracę na terenie gminy Komprachcice na podstawie umowy z samorządem
Opola. Dla komprachcickiego budżetu to wydatek
79 000 zł, czyli sfinansowanie połowy kosztów
patrolu (jednego strażnika). W ramach porozumienia gmina będzie także korzystać ze wsparcia
EKO Patrolu, wydzielonego w strukturach Straży Miejskiej w Opolu. EKO Patrol zajmuje się
wszystkimi sprawami związanymi z ekologią,
np. problemami dotyczącymi spalania w piecach
śmieci, czy zanieczyszczeniami środowiska.
– Strażnik w ramach takiej pracy może wejść
na posesję od godziny szóstej rano do dwudziestej drugiej, ma odpowiednie uprawnienia.

Może sprawdzić, czy zostały złożone deklaracje
śmieciowe oraz wyjaśniać inne sprawy związane
z obowiązkami, wynikającymi z ustawy, czy
z obowiązujących na terenie gminy regulaminów
i uchwał – wyjaśnia Leonard Pietruszka.
Strażnicy będą obecni na terenie gminy na pewno do końca roku – to czas na sprawdzenie, jak
ta nowa forma tworzenia bezpiecznych warunków do życia w Komprachcicach i pozostałych
sołectwach gminy się sprawdzi.
– Na tę koncepcję współpracy patrzymy przede
wszystkim w kontekście poprawy bezpieczeństwa
i poprawy komfortu życia naszych mieszkańców. Na tym na pewno nie można oszczędzać.
Pamiętajmy, że codziennie będą na naszych
ulicach obecni strażnicy, w określonych dniach
urzędujący również w urzędzie. Obecni i widoczni
– podkreśla wójt.
DD

BAZA LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Nowy obiekt

Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi zostanie wybudowany nowy obiekt Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Inwestycja województwa opolskiego będzie kosztować osiem milionów złotych.

mieszczeń kontenerowych. Śmigłowiec jest teraz
wyciągany z hangaru z użyciem innego urządzenia, obsługa dba o utrzymanie odpowiedniej dla
szybkiego uruchomienia helikoptera temperatury
(ale też ze względu na wykorzystywane przez
ratowników lekarstwa). W obiekcie, który powinien zostać wybudowany w bazie LPR do końca
tego roku napęd (specjalne płozy) wyciągania
śmigłowca będzie hydrauliczny, a sprzęt będzie

gotowy do użytku natychmiast po wezwaniu.
Przypomnijmy, że pomoc LPR powinna wyruszyć z bazy w ciągu 180 sekund od odebranego
sygnału. Wójt Gminy Komprachcice, Leonard
Pietruszka podkreśla:
– Decyzja o budowie oraz wkopanie kamienia
węgielnego to gwarancja, że w Polskiej Nowej
Wsi baza pozostanie.

mach programu „Senior Plus” gmina pozyskała
też 150 000 zł na utworzenia klubu dla starszych osób. W ramach uzyskanego wsparcia (ze
swojej strony gmina wydatkuje na ten cel: 250
000 zł) zostanie wyremontowana jedna z sal
Zaplanowany koszt przedsięwzięcia: 300 000 zł. SOK, kuchnia (również wyposażona), toalety.
Prace zakończą się w czerwcu tego roku. W ra- Finał zaplanowano na koniec roku. Pozyskiwanie

funduszy na doinwestowanie ośrodka to również
systematyczne składanie wniosków o dotacje.
W ramach ostatnich naborów do programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został
również złożony projekt. Obecnie jest w trakcie
oceny. Wyniki powinniśmy poznać późno wiosną.

W nowej bazie będzie miejsca zarówno dla sprzętu (w tym helikoptera), jak i dla obsługi. Obecnie
helikopter jest wprowadzany do tzw. hangaru
namiotowego, a pracownicy korzystają z poINWESTYCJE I REMONTY

Zmiany w SOK

Wiosna przyniesie wielkie zmiany w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach.
Rozpoczyna się remont sufitu, niezbędnego dla
funkcjonowania ośrodka kultury.

DOMECKO

Spadł i ludzi poruszył
Mieszkańcy Domecka i okolic od ponad trzech
tygodni szukają meteorytu. Co prawda, pojawiła
się informacja, że młody mieszkaniec Opola
znalazł skałę, ale Narodowe Centrum Badań
Jądrowych nie potwierdziło tego faktu.
Pracownicy Narodowego Centrum Badań Jądrowych poinformowali Urząd Gminy w Komprachcicach, że 14 lutego br. około godziny 18.00 na terenie Domecka spadł meteoryt. Zjawisko bolidowe
(meteor, który przechodząc przez atmosferę
i nagrzaniu jego powierzchni do temperatury
kilku tysięcy stopni, świeci bardzo jasno) zostało

zaobserwowane przez kamery polskich i czeskich
stacji. Zdaniem przedstawicieli Centrum meteoryt
może ważyć nawet trzy kilogramy, ma ciemny
kolor i tak nietypowy kształt, że nawet dla laika
będzie wyraźnie różnił się od kamieni. Zabezpieczenie meteorytu nie jest niebezpieczne.
W przypadku jego znalezienia zaleca się zabranie
go do domu i powiadomienie Pracowni Komet
i Meteorów (PKiM).
Obiekt znaleziony przez chłopca jest przede
wszystkim dużo mniejszy od wagi wskazanej
przez specjalistów, co jednak nie wyklucza,
że znaleziona została właściwa skała. Mimo tej

wiadomości, którą podały opolskie media, skala
poszukiwań „kosmicznego kamienia” w Domecku
nie zmalała. Tym bardziej, że prośbę pracowników
Centrum o podjęciu poszukiwań i przekazaniu
meteorytu do badań, przekazał podczas mszy
ksiądz proboszcz Marcin Tomczyk. Tak informacja
o „meteorycie z Domecka” trafiła do każdego
parafianina. Dla mieszkańców było to duże zaskoczenie, ale też i nadzieja na wypromowanie
tej małej, urokliwej wsi w całym kraju.
DD
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Karty na stół

W VI Turnieju Skata, który odbył się w Domecku,
zorganizowany przez tamtejsze DFK, uczestniczyło 25 uczestników, w tym trzy panie.
Zawodnicy turnieju walczyli o puchary Posła Ryszarda Galli, Wójta Leonarda Pietruszki i Zarządu
Koła DFK Domecko. Zwycięzcami VI Turnieju Skata w Domecku zostali: I miejsce – Jerzy Stanulla,
II – Roland Stein, III – Joachim Jarosz. Spośród
pań najwięcej punktów uzyskała Lidia Kandzia.
Zawody sędziował Paweł Kiszka.

fot. Sołectwo Domecko

KLUB SENIORÓW

Nigdy nie jest nudno

Coraz większa grupa seniorów z terenu gminy
Komprachcice uczestniczy w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Klub Seniorów
„Uśmiech Seniorów”. 8 marca spotkali się w Samorządowym Ośrodku Kultury, aby wspólnie
świętować Dzień Kobiet. Jak zawsze, tak i tym
razem nie zabrakło przygotowanych przez członków Koła smakołyków, zabawnych anegdot, gier
i zabaw. Artystyczne popisy zapewniły dzieci
z Publicznego Przedszkola w Komprachcicach.
Wójt Gminy, Leonard Pietruszka, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na niezwykłą aktywność,
pozytywną energię i wielkie zaangażowanie
komprachcickich seniorów w tworzenie przyjaznej
atmosfery do rozwijania pasji, integracji i uczenia
się wciąż nowych rzeczy.
– Zazdrościmy wam tego. Można powiedzieć,
że przy seniorach z naszej gminy, wydajemy się
nawet posępni – zażartował. Obecni podczas
świątecznego spotkania kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej – Waldemar Chmiel
oraz Arkadiusz Tabisz – dyrektor OSiR przyznają,

IDĄ ŚWIĘTA! IDĄ ŚWIĘTA!
KLUB SENIORÓW „UŚMIECH SENIORÓW”
Zaprasza na

Śniadanie Wielkanocne
Kiedy: 22 MARCA 2018 R.,
OD GODZ. 10.00 DO 15.30
Gdzie: Samorządowy Ośrodek Kultury

że komprachcicka grupa zaskakuje: swoją liczebnością i działaniami.
– Za każdym razem, kiedy wspominam na spotkaniach, że seniorzy w naszej gminie liczą już
ponad siedemdziesiąt osób, budzę wielkie zainteresowanie – mówi Waldemar Chmiel.
Imprezy Koła to nie tylko rozmowy przy cieście
i kawie, ale też możliwość autoprezentacji jego
członków, którzy nie stronią od opowiadania
zabawnych historii i dowcipów, a także występów
własnego chóru. To również okazja do udziału
w grach i zabawach, które przygotowuje liderka
Koła, Monika Poremba. Tym razem w ich przeprowadzeniu pomagał instruktor SOK – Robert
Klimek, który razem z Lindą Wencel odpowiadał
za oprawę muzyczną święta. Prezentacje artystyczne zapewniły także przedszkolaki z placówki
w Komprachcicach: tańce różnych narodów otrzymały gromkie oklaski i zachęciły do bisowania.
Takie spotkania, jak marcowe, to również możliwość przedyskutowania planów Koła, a te
są rozległe. Już pod koniec marca odbędzie się
Śniadanie Wielkanocne (informacja niżej), SOK

czeka też remont (piszemy o tym na stronie 3),
więc Koło musi na jego czas znaleźć miejsce
do organizowania spotkań. Dyrektor OSiR, Arkadiusz Tabisz zaoferował miejsce do spotkań
w kompleksie sportowym przy ulicy Rolniczej,
jednak tam seniorzy będą mogli się przenieść
dopiero, gdy się ociepli.
– Do tego czasu na pewno znajdziemy miejsce,
może w szkole, może w innym gminnym obiekcie,
gdzie będziecie państwo mogli się nadal spotykać
– zapewniał Wójt Gminy.
Dagmara Duchnowska

PROGRAM:
• Warsztaty kulinarne z udziałem „Banku Żywności”
• Warsztaty wykonywania ozdób z wikliny,
origami itd.
• Dekoracja stołu wielaknocnego
• Wystwa prac członków koła, ozdób, dekoracji
świątecznych
• Godz. 13: Gość specjalny - Gabriela Waliczek
zdradzi tajniki sztuki kroszonkarskiej
• Wspólne śpiewanie z chórem seniorów

Organizatorzy:
Klub Seniorów „Uśmiech Seniorów”
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach
Patronat: Wójt Gminy Komprachcice
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Zumba dla Kubusia

Blisko 180 osób uczestniczyło w charytatywnym maratonie zumby, który odbył się 4 marca
br. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Uczestnicy wielkiej tanecznej akcji
spalili w sumie ponad 250 tysięcy kilokalorii.
Wszystko, aby wesprzeć leczenie dwuletniego
Kubusia z Osin.

nie sponsorów, sali, ustalenie terminu. Muszę
przyznać, że bez pomocy znajomych i pana
Arkadiusza Tabisza byłoby mi bardzo trudno, być
może nie byłabym w stanie tego wszystkiego
zorganizować.
Większość tańczących to panie, chociaż w tym
roku szeregi fanów zumby zasilili również panowie. W tamtym roku był tylko jeden ich repreTo już druga edycja charytatywnej imprezy zor- zentant, w tym roku już ośmiu.
ganizowanej przez Joannę Wencel oraz Annę Tańczących przeprowadziły przez trzy enerCichoń. W poprzednim roku tańczono dla Anny getyczne godziny instruktorki zumby: Anna Ciz Ochódz, w tym dla Jakuba Feledyka. Niemal
cała hala OSiR była wypełniona, nie zabrakło
również dopingującej uczestników maratonu,
publiczności. Co ważne, w tej imprezie nie trzeba
było brać udziału przez cały czas, maraton trwał
od godziny 17 do 20 i można było się przyłączyć
do tańczących w każdej chwili. Każdy z uczestników kupował za „cegiełkę” (numery były później
losowane, a zwycięzcy otrzymywali ufundowane
przez sponsorów nagrody). Dobrą duszą i główną
organizatorką wydarzenia jest Joanna Wencel,
która przyznaje:
– Na organizację potrzeba wiele czasu: załatwie-

choń, Ania Awdejuk, Monika Sosnowska i Ola
Wieczorek. Pobity został zeszłoroczny wynik:
zebrano 3570 zł (w poprzednim: około 3000 zł).
W przyszłym roku w Komprachcicach odbędzie
się kolejny maraton. Już można deklarować wsparcie tej wyjątkowej imprezy – zainteresowanych
zapraszamy do kontaktu z panią Joanną Wencel.
Sponsorzy maratonu zumby: Hotel Aspen, ECO
Opole, Profil, Symfonia Piękna, Gabinet Kosmetyczny Teresy Okos, Smooth The Fruit.
Dagmara Duchnowska

czenia Kuby, bo wiedziała, że podobna impreza
charytatywna odbyła się w poprzednim roku.
Wszystko zostało doskonale zorganizowane przez
panią Joannę i panią Anię, naszym zadaniem
było tylko przywieźć siebie i rozpowszechnić
akcję wśród znajomych.
Kubuś, który właśnie skończył dwa lata, urodził
się bez części palców u rąk i nóg. Rodzice zbierają
pieniądze na przeszczep, który umożliwi chłopcu
w pełni sprawne życie.
– Nawiązaliśmy kontakt z panią, która ma syna
z podobną wadą i okazało się, że jest klinika
w Hamburgu, w której mógłby być przeprowadzony przeszczep, czy też wiele przeszczepów
(to zależy od oceny lekarza) – mówi Jarosław
Monika i Jarosław Feledyk, rodzice Kubusia przy- Feledyk.
pominają, jak doszło do organizacji maratonu
właśnie dla ich syna:
– Koszt jednej operacji waha się od piętnastu
do dwudziestu tysięcy złotych, ale ile tych operacji
– Nasza sąsiadka, pani Sylwia Cebula, zapropo- być może – nie będziemy wiedzieć, dopóki nie
nowała, aby zgłosić się do pani Joanny Wencel rozpoczniemy leczenia. Wcześniej jednak musimy
i porozmawiać o możliwości zorganizowania przejść badania w klinice, właśnie wysłaliśmy
w tym roku maratonu zumby na wsparcie le- wszystkie dokumenty i czekamy na wyznaczenie

terminu wizyty – dodaje Monika Feledyk, a jej
mąż podkreśla:
– Dla nas to jest ważne, że ktoś dał szansę, ponieważ w Polsce nikt nie powiedział nam o takiej
terapii.
Jeśli badania potwierdzą, że przeszczep jest
możliwy, Kubuś rozpocznie długą drogę chłopca
do pełnej sprawności. Później czeka go jeszcze
długotrwała rehabilitacja.
Każdy, kto chce wesprzeć leczenie chłopca, może
przekazać jeden procent swojego podatku na jego
konto:
Fundacja „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904,
tytułem: 32145 Feledyk Jakub
Można też przekazać darowiznę na konto:
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
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Moje serce zostało w szkole
Wybitna pedagog, znakomita dyrektorka –
pani Anita Jesse, dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego odeszła na emeryturę. O swojej pracy nauczyciela
i planach opowiada Dagmarze Duchnowskiej.

organizowane wsparcie: pomoce dydaktyczne,
dekoracje; do tej pory w szkole wiszą firanki,
które zostały zakupione w 1996 roku. Rodzice
też bardzo mocno angażują w organizację szkolnych wydarzeń, jak jarmark bożonarodzeniowy
czy spotkanie adwentowe: przygotowują ciasta,
rozpalają ognisko, zbudowali też budki jarmarkowe. Najbardziej wzruszające jest, kiedy dawni
uczniowie przyprowadzają do szkoły własne
dzieci. Lub, gdy słyszy się od dorosłych: „to jest
moja szkoła”
Które z wydarzeń w historii szkoły uważa
Pani za najważniejsze?
– Dla mnie zawsze najważniejsze było pasowanie
pierwszych klas. Uczniowie byli już trochę przygotowani, znali wierszyki, tak ładnie się prezentowali. To najukochańsze dzieci, zresztą ja bardzo
lubiłam i ceniłam pracę w szkole, mogłam wymienić z imienia i nazwiska wszystkich uczniów,
od pierwszej do ostatniej klasy. Takim przeżyciem
było też dla mnie pożegnanie klas szóstych.
Pamiętam taką klasę, w której uczennice razem
z rodzicami zakładały pierwszy szkolny sklepik,
albo uroczystość świętowania wejścia Polski
do Unii Europejskiej, przepięknie przygotowaną.
Bardzo ważnym momentem było nadanie szkole
imienia księdza Jana Twardowskiego.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele,
rodzice, pracownicy administracji nie
przyzwyczają się łatwo do Pani nieobecności. Dla wielu osób Anita Jesse
to człowiek instytucja.
– Mój ostatni dzień pracy to 3 stycznia tego roku,
w szkole skierowałam się od razu do świetlicy,
na górę. To było dla mnie wyjątkowe miejsce. Jak
zostałam dyrektorką, mama jednego z uczniów
prosiła, żeby świetlica była wcześniej otwarta,
bo dojeżdżała do pracy w Opolu. Nie było jednak
na to pieniędzy. Pomyślałam, że to przecież nie
problem przychodzić do pracy wcześniej i przez
kilka lat rozpoczynałam pracę w świetlicy o godzinie 6.15, inne mamy też widziały, że jestem
i przyprowadzały dzieci. Pomyślałam, że tego
ostatniego dnia rozpocznę pracę od świetlicy
właśnie, a potem przejdę przez szkołę, przekażę
dokumenty pani Sawaryn i wrócę do domu. Nie
spodziewałam się, że grono pedagogiczne i pani
dyrektor zorganizują mi pożegnanie. Bardzo
to przeżywałam: siedziałam na takim niby tronie

ustawionym w hali, uczniowie recytowali piękne
wiersze, a ja pomyślałam: dlaczego jestem tutaj, na środku, chciałabym siedzieć tam, razem
ze wszystkimi dyrektorami.
Wybrała Pani zawód, w którym doskonale się Pani czuła. Czy był ktoś, kto
wpłynął na Pani decyzję o wyborze
zawodu nauczyciela?
– Tak, gdy byłam w czwartej klasie szkoły podstawowej, w Łambinowicach, w czwartej klasie
uczyła mnie Grażyna Sozańska: fajna, życiowa
nauczycielka, była dla mnie wielkim autorytetem
i zaraziła mnie miłością do szkoły. Co ciekawe,
obecnie nie jest już nauczycielką, tylko prowadzi salon Mody Polskiej w Opolu. Udało mi się
ją odnaleźć i mam nadzieję, że niebawem się
spotkamy.
Postanowiła Pani jednak nie składać broni i rozpocząć pracę nad nowym projektem, napisaniem książki o historii szkoły
podstawowej w Komprachcicach. Będzie
to wspólna praca, której podejmie się
Pani razem z panią Marią Brzozowską…
– Tak, zaczynam pracę nad historią szkoły, mamy
taki pomysł z panią Marią Brzozowską, aby zebrać
materiały od początku istnienia szkoły – a czas
jej wybudowania to najprawdopodobniej rok
wybudowania kościoła, czyli 1936 – i przedstawić
ją w książce. Myślę, że nasza placówka powinna
doczekać się takiego wydawnictwa, podobnie
jak jej uczniowie dawni i obecni.
Jeżeli Pani pozwoli chciałabym podziękować
za serce dla szkoły podstawowej wszystkim
mieszkańcom Komprachcic – poświęciliście
wiele swojego wolnego czasu, ale zawsze byliśmy razem i wiele razem zrobiliśmy, księdzu
Proboszczowi naszej parafii, Panu Wójtowi,
Pani Kierownik Annie Białoskórskiej, Siostrze
Augustynie. Do zobaczenia Gabrysiu, Bronku,
Feliksie, Jasiu, Marto, Kamilu, Natalio, Dominiku,
Jerzyku, Kasiu, Nikosiu. Życzę samych sukcesów
wszystkim uczniom – dzieciom naszej szkoły.
Myślę, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Dziękuję
również za współpracę wszystkim nauczycielom
naszej szkoły.

dniu Memoriału zawodnicy rozegrali cztery spotkania i we wszystkich zwyciężyli. OSIR: Gwardia
Opole 13: 9, OSIR: Olimp Grodków 11: 10, OSIR:
Dziewiątka Legnica 14: 14 (karne 3: 2), OSIR: ŚKPR
Świdnica`03 16: 13. W ostatnim dniu sportowej
Pierwszego dnia jeden mecz przegrali, drugi imprezy, młodzicy z Komprachcic wysoko wygrali
wygrali: OSIR: Kadra Dolnego Śląska'03 18: 23 z TS Siemiatycze (20: 5) oraz przegrali jedną
OSIR: GOKIS Kąty Wrocławskie 18: 8. W drugim bramką z ŚKPR Świdnica`04 (17: 18).

W klasyfikacji końcowej (9 zespołów) szczypiorniści LKS OSiR Komprachcice zajęli drugie
miejsce. Nagrody indywidualne: Fabian Sosna –
MVP Memoriału, Tymoteusz Sobków – najlepszy
strzelec Memoriału (42 bramki), Mateusz Lellek
– najlepszy zawodnik drużyny.

Praca nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Komprachcicach to była Pani pierwsza praca
w ogóle?
– Tak, ukończyłam studia i od 1980 roku zaczęłam pracę w Komprachcicach i zostałam tutaj
do końca. Pamiętam swoje pierwsze dni, bardzo
się obawiałam spotkania z dziećmi – w klasie,
która liczyła trzydzieści sześć osób! Tak liczne były wtedy klasy. Przygotowałam Plastusia,
zresztą sama na potrzeby zajęć robiłam wiele
przedmiotów: Wróbelka Elemelka z szarego
materiału, który wykorzystywaliśmy do prasowania, kamizelki, aby dzieci nauczyć liczyć.
Wtedy dostęp do pomocy dydaktycznych nie
był tak łatwy, jak teraz.
Została Pani dyrektorką w 2001 roku, ale
nadal Pani uczyła?
– Tak, do końca miałam godziny dydaktyczne. Ukończyłam jeszcze studia podyplomowe
z plastyki i tego przedmiotu właśnie uczyłam.
Na emeryturę odchodzi Pani wcześniej,
niż zakładała, ze względu na chorobę…
– Byłam bardzo długo na zwolnieniu lekarskim,
ponad pół roku. Przytrafiło mi się to po raz
pierwszy, a ta nieobecność przypadła właśnie
na czas spowodowanych reformą zmian w szkole.
Wszystkim zajęła się pani dyrektor Sawaryn,
musiała przygotować te zmiany, wyznaczyć
zastępców, miała wszystko poukładane, więc mój
powrót z pewnością sprawiłby więcej kłopotu.
Choroba przyniosła też inne skutki: okazało się,
że po raz pierwszy w swojej pracy zawodowej nie
znam uczniów klas pierwszych, to też między
innymi wpłynęło na to, że odchodzę. Dla mnie
szkoła była wszystkim. W pewnym momencie
poczułam, że za bardzo się oddaliłam.
Duże wsparcie otrzymała Pani od rodziców uczniów…
– Rodzice byli ze mną przez cały czas, bardzo
naszą szkołę wspierali; nie zawsze były pieniądze
na konieczne zakupy, ale nam w zasadzie nic nie
brakowało. Wystarczyło powiedzieć i od razu było

Dziękujemy za rozmowę i życzymy
powodzenia.

PIŁKA RĘCZNA

Znakomici drudzy!
Młodzicy LKS OSiR Komprachcice, trenujący
pod okiem Macieja Nawrockiego uczestniczyli
w Memoriale J. Marcinkowskiego w Świdnicy.
Przywieźli z niego srebro!
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Trzecie miejsce w Polsce!
W dniach 23–25 lutego w Bielsku-Białej odbyły
się Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu
do lat 18, w których brali udział najlepsi młodzi
futsaliści z całej Polski. Województo opolskie
reprezentowała młodzieżowa drużyna Berland
Komprachcice Futsal Team, z trenerem Andrzejem Sapą. Przywieźli z mistrzostw brązowy
medal, zdobywając tytuł trzeciej drużyny w kraju.
Piłkarze zostali uhonorowani i wyróżnieni 5 marca
br. podczas meczu seniorów przez Posłana sejm
RP – Ryszarda Gallę, Marszałka Województwa
Opolskiego – Andrzeja Bułę oraz Wójta Gminy
Komprachcice – Leonarda Pietruszkę. Młodzi
zawodnicy usłyszeli słowa podziękowania za znakomity wynik oraz styl gry.

Marszałek województwa odniósł się podczas swojego wystąpienia gratulacyjnego do informacji,
że dyscyplina ma mieć mniejsze niż dotychczas
dofinansowanie i zapewnił, że takiej sytuacji
nie będzie, a co więcej – zespół młodzieżowy
może liczyć na dodatkowe wsparcie ze względu
na swoje osiągnięcia.
– Dziękuję za to, że jesteście, gracie i uzyskujecie
znakomite wyniki. Dziękujemy też panu marszałkowi za deklarację utrzymania wsparcia futsalu
w Komprachcicach na tym samym poziomie,
co rok temu i docenienia naszej brązowej drużyny.
Panie marszałku, pragnę zauważyć, że to chyba
pierwszy taki sukces opolskiego futsalu w Polsce
– mówił podczas sportowego spotkania Leonard
Pietruszka.
Andrzej Sapa, trenuje zespół od trzech lat tak

komentuje sukces: – Chłopcy długo grają ze sobą,
mają pojęcie o grze, przez te trzy lata nabrali
doświadczenia, poczuli się pewnie. Ważne też,
że wreszcie nie startowali ze starszymi od siebie, to ma znaczenie. Niestety, część z nich nie
będzie mogła już grać w tej kategorii wiekowej,
więc myślimy o stworzeniu od września tego
roku jednej lub dwóch grup U16 i U18, zwłaszcza,
że w przyszłym roku Mistrzostwa Europy odbędą
się w tej kategorii i kluby będą miały obowiązek
powołania zespołu U18.
SPORT SZKOLNY

Dwa ognie

Dnia 22.02.18 odbył się turniej gminny w dwa ognie. W imprezie zorganizowanej przez Publiczną
Szkołę Podstawową w Domecku uczestniczyły
placówki z Ochódz, Wawelna, Komprachcic oraz
Polskiej Nowej Wsi. Mecze odbywały się systemem „każdy z każdym”, w składzie mieszanym
dziewczęta z chłopcami.
Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce przypadło
PSP Komprachcice, drugie – PSSP Ochodze,
trzecie – PSP Domecko, ostatnie dwa miejsca
zajęły odpowiednio: PSP Wawelno oraz PSP
Polska Nowa Wieś.
Skład zwycięskiej drużyny: Nina Głąb, Marta
Kostrzewska, Oliwia Kurpierz, Karolina Magiera, Martyna Sobków, Nataniel Bielec, Bartosz
Kamyszek, Marek Majer, Marcel Szurgut, Dawid
Zabłocki.

KOMPRACHCICE

Mistrzostwa logistyków
Blisko stu zawodników – żołnierzy z pododdziałów i komórek organizacyjnych 10 Brygady
Logistycznej, reprezentujących dziewięć zespołów walczyło o tytuł mistrza podczas kolejnej
edycji rozgrywek w halowej piłce nożnej. W tym
roku organizatorem był 91 Batalion Logistyczny
z Komprachcic i sekcja WF i Sportu 10 Brygady
Logistycznej. Impreza odbyła się w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.

wali doskonałą kondycję. Podczas finału puchary,
medale wręczali: szef szkolenia podpułkownik
Maciej Kopeć oraz Wójt Gminy Komprachcice
– Leonard Pietruszka. Zwycięzcy będą reprezentować brygadę podczas mistrzostw w halowej
piłce nożnej na szczeblu Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych.
Ppłk. Maciej Kopeć: – Z gościnności Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach korzystamy
kolejny raz, w tamtym roku byliśmy tu po raz
Dwa dni trwały rozgrywki żołnierzy 10 Brygady pierwszy. Dobre miejsce, udane zawody, dobra
Logistycznej. Mecze odbywały się na wysokim, organizacja. Każda jednostka, każdy pododdział
sportowym poziomie, a zawodnicy reprezento- wystawia swoją reprezentację. Wybieranych

do drużyny jest dziesięciu zawodników, gra pięciu,
obowiązują zasady ogólne, jak w Polskim Związku
Piłki Nożnej. Żołnierze w trakcie szkolenia mają
określoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.
Nasi żołnierze reprezentują różne kluby, także
grające w ligach, w piłce halowej. Z całej ekipy
zostanie wybranych dziesięciu, dwunastu, którzy
będą nas reprezentować na wyższym szczeblu.
Mogę się pochwalić, że co roku nasza drużyna
na kolejnym szczeblu rozgrywek wygrywa.
Wyniki mistrzostw:
I miejsce - 1 batalion logistyczny
II miejsce - batalion dowodzenia i zabezpieczenia
III miejsce - 91 batalion logistyczny
IV miejsce - 2 batalion logistyczny
V miejsce - batalion składowania
VI miejsce - 11 batalion remontowy
VII miejsce - 82 batalion ewakuacji sprzętu
VIII miejsce - 55 batalion remontowy
IX miejsce - sztab, logistyka i GZM
Król strzelców turnieju: st. szer. Jakub Syldorf
Najlepszy bramkarz turnieju: por. Dawid Tybura
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BADMINTON

Setki wygranych lotek

Klub Victoria Domecko podczas Ogólnopolskiego
Klasyfikowanego Turnieju Badmintona Seniorów
„XIX Yonex Open Forever Young Suchedniów”,
który odbył się 3 marca w Suchedniowie, wystawił trzech zawodników.
Sławomir Hetmański w kategorii 40+ wywalczył
w grze pojedynczej pierwsze miejsce. Waldemar
Adamski i Sławomir Piechnik nie zdobyli punktów,
ale mają szanse na rewanż podczas turnieju,
który odbędzie się 17 marca br. w Pabianicach.
Przypomnijmy, że wcześniej reprezentanci klubu
znakomicie poradzili sobie podczas zawodów zdobył tam złoty medal w grze pojedynczej 40+, Waldemar Adamski wywalczył brązowy
w Szczecinie na Ogólnopolskim Turnieju Bad- MS 40+, debel: Sławek Hetmański i Artur Pupin medal w grze podwójnej MD 55+.
mintona Babolat Cup 2018. Sławek Hetmański również sięgnęli po złoto w grze podwójnej MD Zdjęcia: archiwum Sławka Hetmańskiego
JUDO

Zwycięstwa naszych zawodników

W KJ AZS Opole 24 lutego br. odbył się Towarzyski Turniej Judo dla Dzieci. Wzięły w nim
udział kluby z Opola (AZS Opole, UKS Okey
Opole), Komprachcic (SJ Komprachcice) i Strzelec
Opolskich.

Zawody były okazją do sprawdzenia swoich
umiejętności, zawarcia nowych przyjaźni, miłego
i aktywnego spędzenia czasu wolnego. Zawodnicy
z Komprachcic ukończyli swoje starty z następującymi lokatami: I miejsca: Fabian Pałubiak, Igor
Rybak, Jan Makowski, Franciszek Skiera.
II miejsca: Anna Plewa, Katarzyna Plewa., III

miejsca: Jan Skiera, Jerzy Plewa, Bartosz Baron,
Emilia Kaczor, Antonina Wojaczek, Bartosz Czajka, Franciszek Wiciński. Należy dodać iż starsi
zawodnicy, na co dzień uczący się w Publicznej
Szkole Podstawowej w Komprachcicach – Oliwia
Baron i Karol Strzelczyk – aktywnie uczestniczyli
w organizacji turnieju i wspomagali sędziów tego
turnieju. Z przyjemnością i spokojem możemy
zatem przyglądać się rozwojowi naszych dzieci
i naszej młodzieży.
Beata Śmieja

KARATE

KARATE

3 marca br. odbył się III Ogólnopolski Puchar Krakowa w Karate Tradycyjnym Dzieci i Młodzieży.
W Pucharze wzięło udział 1051 zawodników z 48
klubów, w tym również karatecy z Komprachcic,
Wawelna oraz Opola, reprezentujących Akademię Karate Tradycyjnego w Opolu, z senseiem
Jarosławem Pindlem na czele.

Karatecy ostatnio nie próżnowali. Uczestniczyli
10 marca 2018 we Wrocławiu w Międzynarodowym Turnieju dla Dzieci i Młodzieży Wratislavia Cup.

Mocne uderzenie

Międzynarodowo

W zawodach wzięli udział karatecy z 26 klubów
z całego kraju oraz 3 kluby z zagranicy: Wielkiej
Brytanii, Litwy i Ukrainy. Nie zabrakło również
W zawodach wzięli udział: Marcel Maciejewski, Ni- zawodników Akademii Karate Tradycyjnego
kodem Hajnrych, Hanna Froń, Maksymilian Janc, w Opolu. Z sekcji Komprachcice oraz Wawelno,
Aleksander Dziewiatek, Adrian Dycewicz, Kacper
Kieroński-Ignaciuk, Oliwia Grygas, Paweł Bhul.
Były to pierwsze zawody w tym roku. Wszyscy zawodnicy Akademii, po zdanym niedawno
egzaminie na kolejne stopnie uczniowskie Kyu,
startowali już w swoich nowych kategoriach.
Oliwia Grygas dotarła do ćwierćfinału, Adrian
Dycewicz zajął III miejsce w konkurencji kata
w swojej kategorii, a Marcel Maciejewski zdobył
srebro.
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prowadzonych przez senseia Jarosława Pindla
wystartowali:
Maksymilian Janc, Aleksander Dziewiatek, Marcel
Maciejewski, Hanna Froń, Adrian Dycewicz, Kacper Kieroński-Ignaciuk, Oliwia Grygas, Paweł Bhul.
Wszyscy karatecy pokazali bardzo dobry poziom
i bardzo dzielnie walczyli. Z medalami wrócili:
Oliwia Grygas – zdobywając srebro oraz Paweł
Bhul – który wywalczył złoto w swojej konkurencji.

na zlecenie
Gminy Komprachcice
Skład i druk:

Drukarnia „Sady”, Krapkowice

