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TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

Przemarsz uczestników apelu upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości. Więcej na str. 4

Dzieci z gminnych szkół i przedszkoli uczestniczyły we wspólnym malowaniu flagi.
Więcej na str. 6

Wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniach objętych naszym autorskim projektem „Tydzień dla Niepodległej w Gminie Komprachcice”
chciałbym serdecznie, z głębi serca podziękować. Staraliśmy się przygotować ofertę, która – jak podkreślam – była adresowana od juniora do
seniora, tak, by każdy mógł znaleźć w tych obchodach coś, co szczególnie
go zainteresowało. Można powiedzieć, że mieliśmy dwie kumulacje tego
świątecznego tygodnia: piątkowy apel, z udziałem wojska, wspólnym
odśpiewaniem hymnu, przemarszem i udziałem przedszkolaków oraz
uczniów naszych szkół. Drugim takim integrującym wydarzeniem był
Bieg Niepodległości, czyli Komprachcicka Dycha. Wzruszenia, jakich
byliśmy świadkami i które sami przeżywaliśmy były dla nas największą
nagrodą. Raz jeszcze dziękuję!
Leonard Pietruszka – Wójt Gminy Komprachcice

Ambasador Jerzy Maria Nowak zainspirował młodych mieszkańców
Gminy Komprachcice. Więcej na str. 3

KLUB SENIORA „UŚMIECH SENIORÓW”

MAMY JUŻ TRZY LATKA!

Tydzień dla Niepodległej” podsuwała wielka sportowa impreza:
„Komprachcicka Dycha”. Więcej na str. 8

Taki wiek!”, można powiedzieć: „trzylatki” poruszają się szybko,
wszystko ich interesuje i chętnie się bawią z innymi. Nie inaczej
było podczas jubileuszowej imprezy, która odbyła
się w restauracji „Atlantis”
w Komprachcicach. Licznie
zebrana grupa seniorów i
ich przyjaciół świętowała
swój mini-jubileusz. Kolejna taka uroczystość już za
dwa lata. Więcej na str. 7
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Leonard Pietruszka – Wójt Gminy Komprachcice przetargu na remonty wszystkich dróg kwota,
którą mamy na to działanie przeznaczoną wynosi
o inwestycjach i rozwoju gminy
1 100 000 zł. Rozliczamy się z metra kwadratowego
Każdy dzień niemal przynosi informacje
drogi, więc każda kolejna ulica jest odliczana od
o podpisaniu przez Gminę Komprachcice
tej puli. Jeśli warunki pogodowe będą dobre,
kolejnych umów – na przykład na
wszystko zakończymy w tym roku.
realizację kolejnego etapu modernizacji
Samorządowego Ośrodka Kultury…
Nowa kadencja, sukcesy wypracowane
– Tak, podpisaliśmy umowę w ramach Programu jeszcze podczas poprzedniej. Co dalej?
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to drugi – Na ostatniej sesji, jeszcze z poprzednią Radą
etap modernizacji sali widowiskowej w SOK. Gminy, wprowadziliśmy dwa zadania do budżetu,
Pierwszy, czyli modernizację dachu i sufitu mamy to jest właśnie drugi etap modernizacji Samorząjuż za sobą. Na kolejne prace, których koszt dowego Ośrodka Kultury oraz zadanie związane
jest oszacowany na 670 tysięcy, otrzymaliśmy z ograniczeniem niskiej emisji, czyli budowa
wsparcie w wysokości 429 tysięcy. Zadanie jest ciągu pieszo-rowerowego Polska Nowa Wieś –
zaplanowane na dwanaście miesięcy, ale możemy Wawelno, ulicy Lipowej w Osinach i Bursztynowej
wnioskować o dwuetapowość i wydłużyć czas w Komprachcicach. Teraz czekamy na informacje
realizacji zadania do dwóch lat.
lidera tego projektu, czyli Miasta Opola o podpisaniu umowy z marszałkiem – wtedy w trybie
Czy ten projekt dotyczy samej sali
natychmiastowym ogłosimy przetarg – na każde
widowiskowej, czy też innych części
z zadań osobny. Z tym, że ulica Bursztynowa ma
obiektu?
już gotową dokumentację, a pozostałe części
– Tylko sali, ale prócz remontowania ścian, pod- projektu będą realizowane metodą „zaprojektuj
łóg, będzie tam również wykonywana scena, mon- i wybuduj”. W 2019 powstaną też dwie otwarte
towana kurtyna, oświetlenie. Nie rozpoczynamy strefy aktywności ruchowej, tak zwane OSY-y –
modernizacji innych części SOK, takie zawężenie w Ochodzach, pod lasem i w Polskiej Nowej Wsi,
jest moim zdaniem konieczne. Nie powinniśmy przy parkingu koło kościoła. Otrzymaliśmy także
remontu rozpoczynać w kilku miejscach, a raczej dofinansowanie na termomodernizację szkoły
skupić się na dokończeniu modernizacji miejsca, w Domecku. Warto podsumować te zaplanowaktóre jest centralne.
ne inwestycje i zobaczyć, że ich łączna wartość
to w zasadzie wysokość naszego budżetu. Nie
wyobrażam sobie więc, abyśmy mogli zmienić
Inwestycjom w gminie sprzyja obecna
kierunek naszego rozwoju. Na tej liście są zadania
pogoda, wciąż prowadzone są prace przy
istotne i realne do sfinansowania.
budowie ciągu pieszo-rowerowego.
– Tak właśnie się dzieje. Trwa budowa ciągu
Komprachcice – Ochodze i trwają remonty
Dagmara Duchnowska
dróg. Obecnie remontowane są ulice: boczna
ulicy Lipowej w Polskiej w Nowej Wsi, Krzyżowa
i Sienna w Komprachcicach. Po przeprowadzeniu

Liczba osób uprawnionych do głosowania podczas wyborów do Rady Gminy Komprachcice wynosiła: 684 osoby. Karty wydano 294 wyborcom,
ważnych kart złożono 292 (42,69% uprawnionych
do głosowania). Radnych wybieraliśmy w 15
okręgach, ale tylko w jednym zarejestrowano
więcej niż jednego kandydata i właśnie tam
odbyło się głosowanie.

SZYBKO I SKUTECZNIE

WYNIKI

Rada Gminy Komprachcice liczy, jak poprzednio,
15 radnych, a znaleźli się w niej przedstawiciele
dwóch komitetów: KWW Leonarda Pietruszki
(8 mandatów) oraz KWW Mniejszość Niemiecka
(7 mandatów). W najbliższej kadencji radnymi
będą:
Anita Jesse (KWW Leonarda Pietruszki)
Krzysztof Szopa (KWW Leonarda Pietruszki)
Agnieszka Zyzik (KWW Leonarda Pietruszki)
Anna Bodzioch (KWW Leonarda Pietruszki)
Gerard Zając (KWW Leonarda Pietruszki)
Maria Neumann (KWW Mniejszość Niemiecka)
Sławomir Augustyniak (KWW Leonarda
Pietruszki)
Waldemar Wencel (KWW Mniejszość Niemiecka)
Angelika Giza (KWW Mniejszość Niemiecka)
Damian Piechaczek (KWW Mniejszość Niemiecka)
Daniel Pawleta (KWW Mniejszość Niemiecka)
Łukasz Piechaczek (KWW Mniejszość Niemiecka)
Beata Smarzlik (KWW Mniejszość Niemiecka)
Józef Kremer (KWW Leonarda Pietruszki)
Stanisław Korzekwa (KWW Leonarda Pietruszki)
Wójtem Gminy Komprachcice na kolejną, pięcioletnią, kadencję został Leonard Pietruszka. Był
jedynym kandydatem do pełnienia tej funkcji
– swój głos oddało na Leonarda Pietruszkę
2 658 wyborców, przy 2876 oddanych wszystkich
głosach.
Pierwsza sesja nowego składu Rady Gminy
Komprachcice odbędzie się 19 listopada 2018 r.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

PIEŚŃ PATRIOTYCZNA

Jednym z punktów programu „Tydzień dla
Niepodległej w Gminie Komprachcice” był
wieczór z pieśnią patriotyczną, zorganizowany
pr zez Samor ządow y Ośrodek Kultur y
w Komprachcicach.

Na scenie wystąpili młodzi śpiewający artyści,
muzycy i recytatorzy. Obecny podczas koncertu
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka –
podsumowując wystąpienia wręczał uczestnikom
oraz dyrektor SOK – Renacie Gliniorz – róże
w narodowych barwach.

- To piękne wydarzenie, wzruszające, szkoda tylko,
że na sali tak mało jest odbiorców tej muzyki, tych
słów. Stwierdzam to ze smutkiem – mówił wójt.
Uczestnicy koncertu, którzy zdecydowali się
wspólnie przeżywać sobotnie popołudnie
docenili koncepcję koncertu i jego poziom.
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AMBASADOR Z DOMECKA

Spotkanie z Ambasadorem Jerzym Marią Nowakiem, który powojenne lata spędził ze swoją
rodziną w Domecku, było dla mieszkańców
gminy wyjątkowym przeżyciem. Pytania zadawali uczniowie i dorośli – koleżanki i koledzy
ambasadora z czasów dzieciństwa. Wizyta
wybitnego Polaka w Gminie Komprachcice była
jednym z elementów obchodów akcji „Tydzień
dla Niepodległej”.

w Domecku, byli obecni właśnie znajomi ze
szkolnych ław, którzy mają ten przywilej, że do
ambasadora mówią po prostu „Jurek”.
– Bardzo emocjonalnie to odbieram, takie
spotkanie ma dla mnie bardzo duże znaczenie
i jest poruszające. Ten bezpośredni kontakt,
po wielu latach, pokazuje, jak blisko ze sobą
żyliśmy. Moja rodzina była jedyną na wsi, jak
się wtedy mówiło, napływową. Wtopiliśmy się
bardzo dobrze w całą społeczność Domecka
Ten szczególny gość urodził się w 1937 roku na i gminy Komprachcice – wspomina Jerzy Maria
Podolu (dziś Ukraina). Wraz z końcem wojny Nowak.
trafił z bliskimi do Domecka, gdzie mieszkał do
1956 roku. Jego ojciec był kierownikiem tutejszej Ambasador związany jest również z Opolem,
szkoły, a matka nauczycielką. Podczas spotkania gdzie rodzina państwa Nowaków przeprowadziła
z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej się i gdzie kończył Liceum nr 1, im. M. Kopernika.
Jak sam przyznaje, ta szkoła go
zaczęła kształtować. Ukończenie
studiów na Wydziale Dyplomatyczno
– Konsularnym w Szkole Głównej
Służby Zagranicznej w Warszawie
pozwoliło Ambasadorowi Jerzemu
Marii Nowakowi rozpocząć w 1960
roku karierę zawodowego dyplomaty.
Był nim przez kolejne półwiecze.
Czy w tym czasie często odwiedzał
Domecko, Opolszczyznę?
– Ze względu na charakter mojej
pracy – niestety, rzadko, zazwyczaj
byłem bowiem za granicą. Jednak
muszę przyznać, że ciągnęło mnie
tutaj. Bardzo polubiłem Ślązaków,
których ceniłem i cenię. Z wieloma
się zaprzyjaźniłem, dla mnie była
to „mała ojczyzna”, tak, jak Podole,
z którego pochodzę. Kiedy w wieku
siedemdziesięciu paru lat zacząłem
spisy wać swoje wspomnienia,
zacząłem coraz częściej myśleć
o przyjeździe tutaj – mówi Jerzy
Maria Nowak.

Jerzy Maria Nowak – ambasador Polski, związany
z placówkami dyplomatycznymi w Dar es Salaam
(1962–1965), w Buenos Aires (1967–1971) i w Nowym
Jorku w ramach misji przy ONZ (1981–1986). Od 1992 do
1997 był ambasadorem Polski przy Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. W latach 2000–
2002 kierował ambasadą RP w Hiszpanii z jednoczesną
akredytacją w Księstwie Andory. Od 2002 do 2007 był
stałym przedstawicielem RP w Brukseli przy NATO. Autor
wspomnień „Dyplomata (na salonach i w politycznej
kuchni)”. Człowiek nauki, doktor habilitowany, etatowy
profesor Uczelni Vistula w Warszawie, Wiceprezes
Stowar z y s zenia Euroat l an t yck ie go, dor a źny
komentator telewizyjny i radiowy na tematy stosunków
międzynarodowych. Podróżnik, przyjaciel Ryszarda
Kapuścińskiego, posługuje się językami: rosyjskim,
angielskim, francuskim i hiszpańskim, który jest jego
ulubionym językiem obcym.

Wspomnienia ambasadora okazały się niezbędne, gdy w „ogniu” pytań musiał odpowiadać na szczegółowe pytania zadawane przez
uczniów z Domecka: „czy w pana czasach były
czołgi?”, „a budki telefoniczne?”, „jaki język
obcy jest pana ulubionym?”, „jakie oceny pan
dostawał?”, „jak zostać ambasadorem?” Jerzy
Maria Nowak odpowiadał za każdym razem,
szczegółowo odnosząc się do podejmowanych
przez dzieci tematów. Bezpośredni i naturalny
kontakt z uczestnikami spotkania, zrobił na
nich wielkie wrażenie. Podobnie rzecz miała się
w trakcie wykładu „Powojenna historia Polski
na tle jednego życia – chłopaka z Domecka”,
który ambasador przeprowadził w hali OSiR
dla młodzieży z terenu całej gminy. Spotkanie
z tym wybitnym człowiekiem było niezwykle
inspirujące nie tylko dla najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy, ale też wyjątkowo poruszające dla wszystkich, którzy mieli
szansę porozmawiać z dyplomatą, który mimo
oficjalnego zakończenia kariery, ma prawo do
używania godnego miana: Ambasador Tytularny.
Dagmara Duchnowska

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Podczas „Tygodnia dla Niepodległej” swoje
drzwi otworzył dla wszystkich – nie tylko dla
uczestników cyklicznych zajęć – również Samorządowy Ośrodek Kultury. To właśnie od
warsztatów plastycznych dla dzieci i dorosłych
rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości.
Uczestnicy zajęć przygotowywali kotyliony:
dzieci wykonywały je z papieru, a dorośli szydełkowali w narodowych barwach. Kokarda narodowa jest symbolem patriotycznym i narodowym.
Nawiązuje do godła Królestwa Polskiego, czyli
białego orła na czerwonym polu. Historia kotylionów jest nierozerwalnie związana z historią
Polski, a niewielkie (kokardy zazwyczaj nie
przekraczają sześciu centymetrów) symbole,

przypinane do odzieży stały się nieodzownym
elementem Święta Niepodległości.
Kasia (10 l.) i Ania (8 l.) z Komprachcic nie
tylko wykonały kotyliony, ale też wykazały
się doskonałą znajomością historii Polski

i świadomością ważności święta, które w tym
roku obchodziliśmy. Wykonywane podczas
spotkania, które prowadziła Linda Wencel,
kotyliony zostały przypięte wszystkim
uczestnikom piątkowego apelu.

4

Msza święta w intencji Ojczyzny, przemarsz
pochodu przez Komprachcice, prowadzony
przez Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej,
orkiestrę dętą z Komprachcic, żołnierzy 91
Batalionu Logistycznego, dzieci i młodzież ze
szkół i przedszkoli i zaproszonych gości, wspólne odśpiewanie hymnu, połączone z biciem
ogólnopolskiego rekordu o godzinie 11.11 – tak
wyglądał kulminacyjny dzień obchodów Święta
Niepodległości w Gminie Komprachcice. Część
oficjalną uzupełniały pokazy sprzętu wojskowego oraz spotkanie integracyjne, podczas którego serwowano pyszną, żołnierską grochówkę.

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
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Pochód prowadzili żołnierze kawalerii, co nadało przemarszowi wyjątkowy charakter, a wśród zebranych
obserwatorów wywołało aplauz.

Żołnierze 91 Batalionu Logistycznego z Komprachcic
wsparli – jak każdego roku – organizację apelu.

„Kto Ty jesteś? Polak mały!” - patriotyzmu uczymy
w Gminie Komprachcice od najmłodszych lat.
Przedszkolaki z przejęciem uczestniczyły w obchodach
Święta Niepodległości, niektóre po raz pierwszy…

Szkoły z terenu gminy Komprachcice zaprezentowały
się szczególnie uroczyście, a podczas wspólnego
odśpiewania hymnu Polski to ich głosy brzmiały
najdonośniej.

Pokazy uzbrojenia wojskowego, o co zadbał 91
Batalion Logistyczny, wzbudziły duże zainteresowanie
uczniów i innych uczestników apelu – dla wielu był to
pierwszy kontakt z prawdziwym, wykorzystywanym
w akcjach bojowych sprzętem.

Każda ze szkół przygotowała wyróżniającą placówkę
wizualizację. Był to międzyszkolny „pokaz siły”,
w którym zwyciężyli wszyscy!

Wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie hymnu Polski
było dla wszystkich uczestników apelu wzruszającym
przeżyciem – zwłaszcza dla tych, którzy swoją
dotychczasową służbą krajowi, potwierdzają własny
patriotyzm.

Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka –
odniósł się w swoim wystąpieniu do zebranych, nawiązując do polskiej poezji; przypomniał, że powinniśmy
zacząć od zwracania się w stronę najmłodszych i ich
właśnie mieć na uwadze, gdy myślimy o przyszłości
Polski.
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FESTIWAL W KLIMATACH

W dobie muzyki łatwej, lekkiej i przyjemnej,
powszechnego królowania disco polo,
w Komprachcicach od kilku lat wraca się
do promocji dobrego rocka, klimatycznego
bluesa, a w tym roku – również country. Na
scenie Samorządowego Ośrodka Kultury przez
kilka godzin słuchaliśmy trzech zespołów:
gospodarzy, pomysłodawców i głównych
organizatorów imprezy, czyli ekipy DAY OFF,
V-220 BAND oraz Sławka Wierzcholskiego
z „Nocną Zmianą Bluesa”.
Po raz pierwszy w Komprachcicach zagrał
V-220 BAND, który prezentuje muzykę country,
z własnymi tekstami i muzyką. Podobnie, jak
pozostałe grupy i ta została doceniona przez
zgromadzoną w SOK publiczność, zwłaszcza,
że band ma rozbudowaną sekcję muzyczną
i znakomitą wokalistę Kingę Markiewicz, którą
zapytaliśmy, jak ocenia komprachcicką imprezę:
– Fajna energia, super przyjęcie, było świetnie
– mówi wokalistka i podkreśla również dobre

nagłośnienie. Ten zespół wybrał jako piosenkę
związaną z obchodami odzyskania przez Polskę
niepodległości utwór „Rozkwitają pąki białych
róż”.

Off, dla naszego kolegi Roberta. Występ był
znakomity i jeśli gdzieś będą jeszcze grać,
na pewno tam pojedziemy – podkreśla pani
Barbara, która do Komprachcic przyjechała
ze znajomymi z Opola.

Również Sławek Wierzcholski, który na festiwalu
zagrał po raz drugi, docenił szczególną energię Tegoroczna impreza była siódmą z kolei, kolejna
tej imprezy, rozkręcając atmosferę nowymi – mamy nadzieję, za rok.
i znanymi już utworami.
– Przyjechałyśmy specjalnie dla zespołu Day zdjęcie: archiwum DAY OFF

KLUB SENIORA „UŚMIECH SENIORÓW”

MAMY JUŻ TRZY LATKA!

Członkowie Klubu Seniora z Komprachcic
spotkali się z okazji trzeciej rocznicy powołania
klubu. Impreza odbyła się w restauracji
„Atlantis” w Komprachcicach. Były krótkie
przemówienia, gry i zabawy, tańce, barwne
stroje, dowcipy i ploteczki. Nic dziwnego, że
o seniorach z Komprachcic mówi się w regionie:
niesamowici!
W zasadzie nie ma miesiąca, w którym
członkowie klubu seniora nie organizowaliby
jakiegoś spotkania. Uczestniczą w wycieczkach,
wyjazdach turystycznych, spotykają się
z rówieśnikami w innych gminach, goszczą
delegacje seniorów, organizują warsztaty
żywieniowe, kulinarne, taneczne i rękodzielnicze.
Seniorzy założyli też zespół śpiewaczy i wzięli
udział w festiwalu. Duża zasługa w tworzeniu
tego napiętego harmonogramu zajęć Moniki
Poremby, szefowej Klubu.
– Dużo się dzieje, bo bardzo mi zależy, aby
seniorzy nie siedzili w domu, tylko wyszli na
zewnątrz, spotkali się z innymi. Dlatego też
postanowiliśmy zrobić ten mały jubileusz, żeby

pokazać, jak nas jest dużo i jak potrafimy razem się bawić. Następna taka impreza czeka
nas za dwa lata – zapowiada Monika Poremba
i dodaje: - Staram się organizować wycieczki,
zwiedzaliśmy na przykład z przewodnikiem
Opole. W zasadzie mieszkamy niedaleko, każdy
do Opola jeździ, ale nie znamy wszystkiego, nie
znamy niektórych ciekawych miejsc.
Monika Poremba podkreśla, że seniorzy starają
się uczestniczyć w życiu gminy: w pikniku ekologicznym można było liczyć na ich oryginalne
przebrania, seniorzy chętnie też biorą udział
w wykładach poświęconych interesujących ich
obszarom: tańcom, coachingowi, dietetyce.
Również w ramach „Tygodnia dla Niepodległej”
członkowie klubu uczestniczyli w „Spotkaniu
Seniorów z Poezją”, w którym swoje prace prezentowała pisarka i poetka Urszula Kozłowska.
– Tworzymy rękodzieło i je wystawiamy na
targach, bierzemy udział w wydarzeniach wojewódzkich, wyróżniamy upominkami naszych
seniorów z okazji urodzin i imienin – wymienia
pani Monika.
Tak też było podczas obchodów trzeciej rocz-

nicy istnienia klubu – 85. urodziny obchodził
Gerard Gambiec, któremu seniorzy odśpiewali
gromkie „200 lat!” i wręczyli własnoręcznie
przygotowane upominki.
– Bardzo lubię spotykać się w klubie seniora,
jestem sam, więc to dla mnie ważne, aby z kimś
porozmawiać – mówi pan Gerard.
Waldemar Chmiel, zastępca wójta, zarazem
kierownik Gminnego Ośrodka Pomoc y
Społecznej przyznaje:
– Klub seniora z Komprachcic to fenomen.
Mając kontakt z innymi kierownikami ośrodków
pomocy, jeśli chodzi o wiejskie ośrodki, widzę,
że tam nie dzieje się aż tak ciekawie, jak u nas.
Wszyscy są zaskoczeni, że tak liczna grupa tak
dobrze działa, bo na pewno nie jest to grupa
bierna, ale bardzo aktywna.
Seniorzy z Komprachcic są wspierani przez
GOPS przede wszystkim finansowo – ośrodek
dofinansowuje wyjazdy, warsztaty, wykłady –
ale nie tylko: GOPS współpracuje z seniorami
także w zakresie usług opiekuńczych czy pomocy w innej formie.
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WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
WAWELNO

WIEJSKI SAD OTWARTY

Sad i ogród powstał w Wawelnie, dzięki
inicjatywie mieszkańców sołectwa i uzyskaniu
dofinansowania w ramach programu „Działaj
Lokalnie” przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Wawelno. Bramy sadu uroczyście otwarto 11
listopada br. w setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
To kolejna obok stawku, altany integracyjnej,
placu zabaw przestrzeń, która ma służyć mieszkańcom wsi. W Wawelnie, przy ulicy Stawowej,
powstaje centrum rekreacyjno-integracyjne.
Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno, przy pomocy Rady
Sołeckiej i mieszkańców sołectwa. W sadzeniu drzew uczestniczyli również uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie.
Przedsięwzięcie obejmowało utworzenie sadu
wraz z ogrodem na użyczonej działce gminnej
o powierzchni blisko 22 arów. Znaczna część
tego terenu została ogrodzona i tam właśnie
posadzono drzewa, krzewy i rośliny miododajne. Stanęły tutaj również hotele dla owadów.

ziemi. Trafiło tutaj 27 trzydziestotonowych
wywrotek! Następnie ziemię rozplantowano
i wyrównano. Przyszły sad, który ogrodzony
został 180 metrami płotu, wraz z bramą i furtką.
Sad i ogród zostały też obsiane trawą, a na
całym terenie mieszkańcy posadzili 40 drzewek
owocowych, w tym stare, rodzime odmiany,
orzecha włoskiego, lipy i leszczyny.
- Całość jest ogrodzona i zabezpieczona również
przed zwierzyną. Przed ogrodzeniem powstanie
skalniak z kamieni dla zaskrońców, jaszczurek
i innych gadów. W przyszłym roku planujemy
ustawienie tutaj małej altany, bo to też jest
ważne miejsce turystyczne, prowadzi obok
sadu ścieżka rowerowa, którą przed laty też
robiliśmy – mówi Ditmar Gawlista, szef Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno.

Stowarzyszenie na projekt pozyskało środki
z programu ,,Działaj Lokalnie" w kwocie
6000,00 złotych. Stowarzyszenia do tej dotacji
dodało własne pieniądze – 4490 złotych oraz
pracę społeczną wycenioną na 9040 złotych.
Dodatkowo na zakup dwudziestu sztuk drzewek
Zanim jednak mieszkańcy wsi mogli cieszyć wieś przeznaczyła część pieniędzy z funduszu
zagospodarowaną przestrzenią, teren musiał sołeckiego, a kolejnych 20 drzewek owocowych
zostać zrekultywowany i wyrównany dzięki i lipę społeczność Wawelna otrzymała

z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego.
Zadanie jest współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Opolskiego.

DOMECKO

100 POCZTÓWEK NA 100 LAT
Uczniowie z Domecka znaleźli się w grupie stu
szkół, które wzięły udział w akcji organizowanej
z okazji obchodów jubileuszów odzyskania
przez Polskę niepodległości. Projekt polegał na
wysyłaniu przez uczniów szkół biorących w niej
udział kartek z pozdrowieniami dla uczniów
z innych miast.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości była okazją do realizacji różnych
szkolnych i międzyszkolnych projektów. Jedną
z akcji, do której przyłączyła się Publiczna Szkoła
Podstawowa w Domecku był projekt realizowany
w całej Polsce pod nazwą "100 pozdrowień na

100lecie niepodległości Polski".
– Uczniowie piszą do jakich szkół chodzą, z jakich
miejscowości pochodzą, co można zwiedzić, co
ciekawego tam zobaczyć. U nas kartki były wypełniana podczas lekcji wychowawczych, jedna
godzina w klasach młodszych też była przeznaczona na udział w tej akcji. Młodsi uczniowie
przyklejali znaczki i pakowali kartki do kopert.
Starsi – pisali życzenia – tłumaczy Magdalena
Koszyk, nauczycielka z Domecka.
Inicjatywa ta została uznana przez Biuro z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez
Programu „Niepodległa” prowadzonego przez Polskę niepodległości.
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za jedno z wydarzeń kulturalnych związanych

TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

FLAGA BIAŁO-CZERWONA

„Tydzień dla Niepodległej” łączył
obchody odzyskania przez Polskę
niepodległości z okazją do
zintegrowania się mieszkańców gminy,
a także promocji patriotyzmu wśród
najmłodszych.

cach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji,
a nawet samego Wójta Gminy – Leonarda Pietruszki, malował jedną flagę,
która później była łączona z kolejną, ta
z następną, aż powstała jedne wielka,
biało-czerwona, ekspozycja. Wszystkie
dzieci, ale też i dorośli, mieli dowód
Uczniowie szkół podstawowych oraz na to, że nie próżnowali. Czerwone
przedszkolaki wzięli udział w tworzeniu dłonie chętnie były pokazywane, nie
wielometrowej flagi naszego kraju. Każdy tylko fotoreporterom.
z uczestników, z pomocą nauczycieli, pracowników Urzędu Gminy w Komprachci-
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PAŹDZIERNIK 2018
GMINNE STOWARZYSZENIE PARTNERSKIE „PARTNER”

PLAN NAPIĘTY – DOSKONAŁY

Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER”
realizuje punkt po punkcie plan działań
roku 2018. Ten program, zaproponowany
przez zarząd organizacji odpowiedzialnej za
koordynację współpracy międzynarodowej
Gminy Komprachcice, sygnowali zarówno Czesi,
jak i samorząd Komprachcic.

W ostatnich miesiącach praca GSP „Partnera”
skupiała się przede wszystkim na organizowaniu
wyjazdów studyjnych. Delegacje poznawały
wzajemnie nasze tereny i nawiązywały współpracę w bardzo różnych zakresach.
– Wyjazdy studyjne służą rozwijaniu współpracy partnerskiej – zwłaszcza polsko-czeskiej,
na co ma wpływ przede wszystkim niewielka
odległość dzieląca Komprachcice i Mesto Albrechtice – mówi Jan Przywara, przewodniczący
Zarządu GSP „PARTNER”.
Na zaproszenie starosty Mesto Albrechtice
i jego zastępcy przedstawiciele Gminy Komprachcice z radnymi, a w tym z członkami Komisji
Oświaty wyjechali do Linhartowej i na Rozhledną, zwiedzali też Cwilin – kościół i atrakcję
turystyczną Krnowa. W wyjeździe wzięło udział
ponad czterdzieści osób – członków „PARTNERA” i osób spoza organizacji.

– Nie zamykamy się w stowarzyszeniu, jesteśmy
otwarci – zachęca Jan Przywara.
Na jego i zarządu zaproszenie przyjechała
w ramach rewiz y ty delegacja z Mesto
Albrechtice.
– Mieliśmy okazję pokazać im najciekawsze
i nietypowe miejsca w Opolu. Zaprosiliśmy
Czechów do ZOO, zwiedzaliśmy miasto – mówi
szef „PARTNERA”.
Później, 22 września przedstawiciele gminy
wybrali się do Hradec nad Moravici, w drodze
obejrzeli również arboretum Novy Dwor.
– Było to wyjątkowe przeżycie, byliśmy nieprzeciętnie zachwyceni. Nie mieliśmy okazji widzieć
tak wyjątkowych gatunków roślin wcześniej –
wspomina Jan Przywara.
Największą niespodzianką tegorocznego planu
współpracy była wizyta przedstawicieli niemieckiego Hasbergen, którzy przylecieli do
Polski pod koniec września. Sześcioosobowa
delegacja zwiedziła Opole: Wieżę Piastowską,
mosty, Starówkę. Spotkali się też z Wójtem
Gminy Komprachcice, Leonardem Pietruszką
oraz Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Arkadiuszem Tabiszem.
– Miałem też okazję porozmawiać o współpracy
naszych szkół z placówkami w Hasbergen, która

ostatnio nieco osłabła. Koordynacją tej współpracy zajmował się dyrektor szkoły w Chmielowicach (obecnie poza granicami gminy), pan
Zbigniew Adamkiewicz, teraz scedowaliśmy te
obowiązki na szkołę w Komprachcicach. Jest
to dla nas bardzo ważne, bo taki był właśnie początek naszej partnerskiej współpracy,
która trwa od szesnastu lat – przypomina Jan
Przywara.
Niemiecka delegacja odwiedziła też Brzeg,
a wieczorem spotkała się z mieszkańcami
Wawelna podczas tamtejszego oktoberfestu.
Już niebawem Dzień Partnerstwa i poznanie
nowych włodarzy Mesto Albrechtice. Po
wyborach u czeskich partnerów dokonało się
bowiem wiele zmian.

PIŁKA RĘCZNA

LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW MŁODSZYCH

Drużyna juniorów młodszych LKS OSiR
Komprachcice idzie, jak burza w lidze
wojewódzkiej. Doskonała postawa chłopców
i umiejętności, które dają im przewagę nawet
nad zespołami potencjalnie lepszymi, pozwoliły
w meczu z SKS Orlik Brzeg wygrać znakomitą
większością punktów: 51-18 (24-9).

Na wyróżnienie zasługuje szybkie tempo
i skuteczność Mateusza Lelleka, który wraz
z kolegami z obrony, nie pozwolił przeciwnikom na oddawanie rzutów z czystych pozycji.
Dynamicznie atakowali Daniel Łacny, Piotr Hyl
oraz Filip Wrzesiński. „Twardymi” rywalami
dla brzeżan okazali się: Kuba Sobków i Adam
Antoszczyszyn. W drugiej połowie meczu LKS
OSiR Komprachcice nie oddawała pola: piłki

świetnie rozprowadzał Bartek Nowak, skutecz- Zespół wraz z trenerem Maciejem Nawrockim
nie kontratakowali Tomasz Jakubowski oraz dziękuję za doping licznie zgromadzonym roMarcin Sdzuj, bardzo szybki był Damian Okoń. dzicom, a także koleżankom i kolegom.
Większość dobrego w ataku brało się ze świetnej
postawy w obronie, gdzie częste przechwyty Przemka Jureckiego i dokładne podania
Bartosza Hryniewicza kończyły się bramkami
skrzydłowych (Michał Szkopiński). Cieszy również fakt, że chłopcy z rocznika 2003 oraz 2004
(Tymek Sobków) wychodząc na parkiet ze starszymi kolegami potrafią grać na ich poziomie
i decydować o losach spotkania.
Skład zespłu: Lellek, Okoń - Łacny 16, Hyl 7,
Sobków J.6, Nowak 5, Niewiadomski 4, Sobków T.
3, Wrzesiński 2, Jakubowski 2, Antoszczyszyn 2,
Sdzuj 2, Szkopiński 1, Purul 1, Jurecki, Hryniewicz.
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IV KOMPRACHCICKA DYCHA

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Po raz czwarty biegacze oraz amatorzy nordic
walking stanęli na starcie wielkiej biegowej
imprezy organizowanej przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach. W biegu na 10
kilometrów wystartowało 216 osób, 28 zawodników – w tym 18 w wieku powyżej sześćdziesięciu
lat – rywalizowało na trasie „kijków” (4,6 km).
Niezwykła atmosfera imprezy – co podkreślali
uczestnicy – oraz niezłe wyniki sportowców
i amatorów biegania z roku na rok skupiają
wokół Komprachcickiej Dychy coraz większą
grupę zawodników i obserwatorów.
W biegu najlepszy czas wśród mężczyzn uzyskał
Marcel Chodura z Korfantowa (34:26), a w grupie
pań: Paulina Długosz z Brynicy (41:57). Znakomicie
poradzili sobie na trasie zawodów reprezentanci
gminy Komprachcice: Robert Tomków (FAST

FOOT) przybiegł z czasem 38:50, co dało mu
miejsce pierwsze w tej kategorii, za nim uplasował się Patryk Pikos z Polskiej Nowej Wsi (41:40),
a trzeci był Mateusz Heinze z Komprachcic (44:34).
Nie zawiodła znakomita Agata Majer z Komprachcic, która nie dała szans zawodniczkom
i z czasem 48:14 zajęła miejsce pierwsze wśród
pań startujących z terenu gminy Komprachcice.
Zaznaczmy, że w klasyfikacji ogólnej również
może odnotować sukces – miejsce piąte! Za
Agatą Majer przybiegły biegaczki z Polskiej Nowej
Wsi: Lucyna Obstoi (50:19; dziewiąta w kategorii
ogólnej) i Joanna Zyla (52:48, wśród wszystkich
startujących zawodniczek – 11.).
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka
– podziękował za udział w zawodach:
– Cieszę się, że tego wyjątkowego dnia możemy
się razem spotkać podczas Święta Niepodle-

głości. Dziękuję za organizację dyrektorowi
OSiR – Arkadiuszowi Tabisozwi, Joannie Wencel
i wielu, wielu innym, którzy angażują się w przygotowanie i promocję tej imprezy.
Arkadiusz Tabisz również zwrócił się z podziękowaniem do sponsorów, ale też współtwórców sportowego sukcesu: strażaków, żołnierzy,
pracowników urzędu gminy i ośrodka sportu,
wolontariuszom, rodzinom. Zwrócił też uwagę na
coraz liczniejszą grupę seniorów z Komprachcic,
którzy reprezentując swój klub częściej biorą
udział w sportowych imprezach.
Komprachcicka impreza była zwieńczeniem
tygodniowych obchodów stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. O pozostałych
piszemy w „Wieściach”.

Krzysztof Riewold, z Dobrzenia Wielkiego, biega rekreacyjnie.
W Komprachcickiej Dysze, w której brał udział po raz pierwszy,
zaciekawił i zaimponował, biegnąc i jednocześnie żonglując jest bowiem instruktorem i artystą sztuki cyrkowej. Prowadzi
grupy w województwie opolskim, jeździ z warsztatami po
Polsce i po świecie.
- Samo żonglowanie pomaga nam ćwiczyć koncentrację, ale by
móc móc biegać i jednocześnie żonglować należy opanować
żonglerkę tak, aby można było skupić się też na innych rzeczach, patrzeć. Ważny jest też rytm biegania i żonglowania,
który musi być taki sam, przyznaję, nie jest to łatwe. Biegam
i żongluję od dwóch lat. Biegać nigdy nie lubiłem, a polubiłem właśnie dzięki żonglerce. Oceniam organizację tego
biegu bardzo wysoko, fajna atmosfera, banany, dwa punkty
nawadniające na trasie, to bardzo wspiera.
Julka Cichcecka od 9 listopada ma już nowy wózek,
którego zakup wsparli darczyńcy podczas akcji na
portalu siepomaga.pl, mocno wspieranej przez radnego
Krzysztofa Szopę. Julka może samodzielnie poruszać
się i brać udział w wydarzeniach, nie tylko szkolnych.
- Teraz mogę sama wyjść z koleżanką na spacer, a w szkole biorę udział w zajęciach sportowych, gram w hokeja,
w „zbijaka”. Stary wózek wymagał zaangażowania
drugiej osoby: mamy lub nauczyciela. Teraz uczę się
obsługiwać ten wózek…

W tegorocznej imprezie na trasę biegu ruszyły także
zespoły, w których członkami były psy. Wśród nich Talar,
owczarek niemiecki, który ma trzy lata i na zawody przyjechał z Głuchołaz. Razem ze swoimi opiekunkami bierze
udział w biegach dogtrekking. Talar potrafi przebiecw
jednych zawodach nawet 25 kilometrów!

Podczas biegu Julka spotkała się ze znajomymi oraz
ludźmi, którzy wsparli jej marzenie. Mama Julii – Anna
Cichcecka – przygotowała specjalnie na tę okazję tort,
a cała rodzina kibicowała biegaczom.
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