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Wielkanoc - czas otuchy i nadziei, czas odradzania sie wiary w siłe Chrystusa.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem,
niech da siłe w pokonywaniu trudnosci i pozwoli z ufnoscia patrzeć w przyszłosć.
Wszystkim mieszkancom Gminy Komprachcice zyczenia z okazji Swiat Wielkiej Nocy
składaja

Jednostka OSP z Polskiej Nowej Wsi z początkiem tego roku została
oficjalnie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Uroczystość zorganizowana z tej okazji przed macierzystą remizą
strażaków odbyła się 6 marca br. i była również okazją do
pożegnania się ochotników z odchodzącym ze stanowiska
Wójtem Seniorem - Pawłem Smolarkiem.

D

la każdej z jednostek OSP przyjęcie do systemu to nie tylko wyróżnienie, ale także dowód na to, że ochotnicy spełniają wszystkie wymogi.
Strażacy muszą być odpowiednio wykwalifikowani i gwarantować pełną
obsadę zespołu ratowniczego, jednostka musi także dysponować sprzętem
o właściwym standardzie. Kwalifikacje strażaków są systematycznie
podwyższane. Ochotnicy uczestniczą w kursach związanych na przykład
z ratownictwem drogowym, technicznym, medycznym.
- Zwłaszcza potrzeba kursów z ratownictwa medycznego. To bardzo ważne,
żeby jak najwięcej osób było w tym wyszkolonych. Obecnie cztery osoby
biorą udział w tym kursie, a tak wykwalifikowanych strażaków potrzeba
jeszcze więcej - mówi Naczelnik jednostki z Polskiej Nowej Wsi - Damian
Kowalski.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Komprachcicach oraz
druhowie OSP Polska Nowa Wieś.

Leonard Pietruszka
Wójt Gminy Komprachcice

Łukasz Dydzik
Przewodniczacy Rady Gminy

Pracownicy Urzedu Gminy

Radni

Nowe sportowe miejsce
Na mapie sportowych obiektów gminy Komprachcice pojawił się kolejny
punkt: otwarte korty tenisowe w kompleksie przy ul. Rolniczej. Uroczyste
otwarcie tego nowego elementu sportowego centrum odbyło się w pierwszy
dzień wiosny - 20 marca br. Przecięcia wstęgi dokonali m.in. Wójt Gminy Leonard Pietruszka oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach - Arkadiusz Tabisz. Obaj od lat byli inicjatorami i promotorami
budowy kortów.
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SP z Polskiej Nowej Wsi tworzy 60 strażaków, z czego 30 ma wymagane
uprawnienia i może brać udział w akcjach. Liczba wyjazdów różni się
w zależności od roku - w 2014 było ich 12, rok wcześniej - 25.
- Najczęściej wyjeżdżamy do pożarów traw, stogów słomy, nieużytków, czy
pożarów spowodowanych złym użytkowaniem systemów kominowych.
Tych bywa nawet kilka w roku - wyjaśnia Damian Kowalski.
Zarząd jednostki OSP z Polskiej Nowej Wsi oficjalne przygotowania do włączenia do systemu rozpoczął w 2014, jeszcze za kadencji Pawła Smolarka.
Marcowa uroczystość była więc okazją także do podziękowania Wójtowi
Seniorowi za 20 lat wspólnej pracy.
Monika Prześlakiewicz

Tacy byliśmy, tacy jesteśmy
Wanda i Hubert Skrzipczyk - para historyków amatorów z Wawelna zaprezentowała książkę, której są autorami: „Wawelno dawniej i dziś”. Wydawnictwo było częścią projektu realizowanego w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
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Bogactwem jest drugi człowiek
- Proboszcz Parafii pw. św. Marcina w Ochodzach, Erwin Kuzaj
o prawdziwej wartości Świąt Wielkanocnych

- Rozważania trzeba zacząć od Wielkiego Postu. Ludzie dzisiaj widzą Święta
Wielkanocne w otoczce bardziej komercyjnej. Święta Wielkanocne - czyli „ja
muszę mieć”, „muszę zrobić zakupy”, „muszę posprzątać mieszkanie”,
„muszę umyć okna”, „muszę zrobić wszystkim prezenty” itd. Zapomina się,
co tak naprawdę w czasie Świąt Wielkanocnych jest najważniejsze. I właśnie
temu służy Wielki Post, czyli przede wszystkim: duchowe przygotowanie do
Wielkanocy. Człowiek powinien w tym czasie wejrzeć w głąb siebie. Nie
chodzi też o to, żebyśmy myśleli o sobie źle i planowali własne nawracanie.
Przede wszystkim przez Wielki Post człowiek ma popatrzeć na swoje życie
inaczej: ma zastanowić się po co żyje, dla kogo żyje i czy to życie, które tutaj
człowiek na ziemi spędza jest życiem dla drugiego człowieka. I dopiero
wtedy, gdy to sobie uzmysłowimy, Święta Wielkanocne staną się świętami
nie komercji, nie jakiegoś hedonizmu, pełnego stołu, ale świętami radości
w sercu. Ten, który z martwych wstał daje zmartwychwstanie także i mi:
zwykłemu człowiekowi. To, według mnie, najważniejsze przesłanie.
Bogactwo czasem zasłania to, co najważniejsze - a przecież najważniejszy
jest drugi człowiek.

Umiem pływać
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach we współpracy
z Uczniowskim Klubem Sportowym „5 plus 1 Opole” realizuje od
początku lutego br. cykl zajęć, których celem jest nauczenie
pływania grupy 60 uczniów z terenu gminy Komprachcice. Projekt
„Umiem pływać” uzyskał akceptację Wójta Gminy - Leonarda
Pietruszki, który w realizacji podobnych przedsięwzięć widzi nie
tylko rozwój umiejętności dzieci, ale także znakomity sposób na
wspólne spędzanie wolnego czasu.

P

rojekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I-III
w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki
pływania. Udział w nim zapewnia nabycie przez dzieci podstawowych
umiejętności pływania; ta sportowa inicjatywa jest również profilaktyką
przeciwdziałania i korygowania wad postawy. W gminie Komprachcice jako
pierwsi zajęcia rozpoczęli uczniowie ze szkół podstawowych w Domecku
i Wawelnie. W ramach projektu zaplanowanych jest 20 lekcji nauki pływania
pod okiem instruktora pływania - Marcina Wielocha. Ze względów logistycznych lekcje odbywają się w cyklach po dwa zajęcia podczas jednego
wyjazdu. W następnej kolejności zajęcia rozpoczną szkoły podstawowe
w Polskiej Nowej Wsi i w Komprachcicach.

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej VII kadencji
Rady Gminy Komprachcice:
Józef Kremer - Przewodniczący
Waldemar Wencel
Andrzej Trybuła
Piotr Purul
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Komprachcice - Józef Kremer:
Praca Komisji Rewizyjnej jest specyficzna. Jak wszystko jest w porządku, to wszystko jest dobrze.
Zawsze musimy odpowiedzialnie
sprawdzać wydatkowanie publicznych pieniędzy. W tej kwestii
zawsze współpracują wszyscy
radni. Teraz mamy nową sytuację,
nowego wójta - nowego, ale i doświadczonego samorządowca.
Myślę, że będzie nam się dobrze
współpracowało.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH
informuje
Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.
Nr 72, poz. 747 ze zm.) na terenie gminy Komprachcice obowiązywać
będą następujące taryfy za odprowadzanie ścieków w okresie od
dnia 28.02.2015 do dnia 27.02.2016 r.
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Lp. Taryfa grupowa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka

Jednostka miary

1. gospodarstwa domowe,
odbiorcy instytucjonalni,
podmioty prowadzące
działalność gospodarczą
odprowadzający wyłącznie
ścieki o charakterze bytowym

cena za m3
odprowadzonych
ścieków w zł

3,92

zł/m3

stawka opłaty
abonamentowej licznik główny

9,40

zł (za jeden
okres rozliczeniowy/za rozliczenie
jednego
przyrządu
pomiarowego)

stawka opłaty
abonamentowej podlicznik

6,50

zł (za jeden
okres rozliczeniowy/za rozliczenie
jednego
przyrządu
pomiarowego)

cena za m3
odprowadzonych
ścieków w zł

7,26

zł/m3

stawka opłaty
abonamentowej licznik główny

10,54

zł (za jeden
okres rozliczeniowy/za rozliczenie
jednego
przyrządu
pomiarowego)

stawka opłaty
abonamentowej podlicznik

7,64

zł (za jeden
okres rozliczeniowy/za rozliczenie
jednego
przyrządu
pomiarowego)

Dag (na podstawie informacji OSiR)

SOŁTYSI GMINY KOMPRACHCICE
KADENCJA 2015-2019
Chmielowice - Edward Odelga
Domecko - Daniel Litwiniec
Dziekaństwo - Marek Klimczyk
Komprachcice - Joachim Labusga
Ochodze - Rozwita Piechota
Osiny - Maria Lauterbach
Polska Nowa Wieś - Brygida Strzelczyk
Wawelno - Józef Kremer
Żerkowice - Andrzej Porwol

2. zakłady odprowadzające
ścieki przemysłowe

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza się podatek VAT w wysokości
określonej w odrębnych przepisach prawa

Zapraszamy na stronę 4 - wywiad z Hildegardą Lazik, sołtyską
Dziekaństwa minionych pięciu kadencji
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Komprachcice

Nowe sportowe miejsce
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

W otwarciu kolejnego obiektu sportowego kompleksu przy ulicy Rolniczej
w Komprachcicach uczestniczyli - prócz licznej reprezentacji uczniów Publicznego
Gimnazjum - Wójt Leonard Pietruszka, Przewodniczący Rady Gminy - Łukasz
Dydzik, Proboszcz parafii pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Komprachcicach Winfried Watoła, Zastępca Wójta - Łukasz Raida, kierownik ZOPO - Anna
Białoskórska, dyrektorzy szkół podstawowych: Zofia Kotońska, Zbigniew
Adamkiewicz, Anita Jesse, Monika Josek, Henryk Wrześniewski, Henryk Hajzyk
oraz dyrektorka Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach Bogumiła Sawaryn.

Pierwsza wymiana tenisowych piłek odbyła się z udziałem dwóch zawodniczek,
sióstr: Aleksandry i Izabeli Durlik, trenowanych przez ojca. Mama sportsmenek
zdradza, że utalentowane tenisistki już niebawem zamieszkają w Komprachcicach, gdzie rodzina buduje dom. Starsza z sióstr - Ola - ma dwanaście lat,
gra od dziewiątego roku życia. Po trzech latach treningów bierze już regularnie
udział w turniejach, a jej największym osiągnięciem jest zdobycie wicemistrzostwa województwa. Iza ma 9 lat i dopiero niedawno zaczęła przygodę
z tenisem ziemnym. Zapowiada się na dobrą zawodniczkę.

Wójt Leonard Pietruszka wspominał: - Wszystko zaczęło się za czasów Wójta
Pawła Smolarka. Na miejscu dzisiejszych kortów był ugór, w zasadzie
wysypisko śmieci, a dzisiaj? Ten obiekt to najwspanialszy prezent z okazji
pierwszego dnia wiosny. Uzgodniliśmy z dyrektorem OSiR, panem
Arkadiuszem Tabiszem, że czas, by ogłosić konkurs na nazwę tego sportowego kompleksu. Bo to nie jest już tylko „orlik”, ale piękny kawałek
uzupełnienia centrum aktywności. Czy ktoś mógł pomyśleć 10 lat temu, że
w Komprachcicach w 2015 roku będą otwarte korty tenisowe? Cieszę się
bardzo i dziękuję osobom, które zaangażowały się w realizację tego projektu
na każdym jego etapie: stowarzyszeniu Partnerstwo Borów Niemodlińskich,
pani Joannie Słodkowskiej-Mędreckiej, panu Łukaszowi Raidzie oraz dyrektorowi OSiR.
Wójt Gminy zasugerował również, żeby przygotować wizualizację pełnego
zagospodarowania tego terenu - całych sześciu hektarów: - Życzę sobie
i wam, abyśmy wszyscy doczekali tego momentu, w którym ostatnią wstęgę
będziemy przecinać już na ostatnim skrawku tych sześciu hektarów. Kolejne
prace związane z rozwojem kompleksu sportowego to ogrodzenie całego
obiektu i budowa zewnętrznej siłowni.
Monika Prześlakiewicz

W oficjalnym przecinaniu wstęgi uczestniczył także przedstawiciel zgromadzonej
na kortach młodzieży - jeden z najlepszych szkolnych sportowców: Mateusz
Suchodolski, zawodnik Odry Opole w sekcji piłki nożnej.

Poetycko o domu
Od siedmiu lat Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach jest
organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
„Impresje”. Każdego roku motyw, który towarzyszy konkursowi jest
inny - w tym głównym hasłem było słowo: dom. Finał odbył się
w komprachcickiej placówce 5 marca br.

W

poetyckie szranki stają gimnazjaliści, a od poprzedniego roku również uczniowie szkół podstawowych - z Komprachcic, Prószkowa,
Gogolina oraz Opola.
- Zazwyczaj mamy pięć stałych gimnazjów, które do nas przyjeżdżają,
natomiast w tym roku zbiegło się tak niefortunnie, że w tym samym czasie
jest recytatorski konkurs wojewódzki w opolskim MDK, więc gościmy tylko
trzy gimnazja: nasze, prószkowskie i gogolińskie - mówi Stefania Gwóźdź,
bibliotekarka Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach i inicjatorka tego
projektu.
W tym roku reprezentowane przez swoich recytatorów były cztery szkoły
podstawowe: z Wawelna, Chmielowic, Ochódz i Domecka. W sumie wystąpiło dziewiętnaście osób: ośmiu gimnazjalistów i jedenastu uczniów szkół
podstawowych. Ich interpretacje oceniało jury w składzie: mgr Barbara
Langner, mgr Celestyna Kubal, mgr Patrycja Ressel.

W

ramach szkolnego wydarzenia odbyły się także warsztaty dla
uczestników.
- W każdym roku organizujemy takie warsztaty. Czasami zapraszamy
aktorów, wykorzystując podpisaną współpracę naszej klasy medialnej
z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora. Ponieważ w tym roku nasz konkurs zbiegł
się z teatralnymi premierami, warsztaty wierszopisania poprowadziła
Celestyna Kubal, polonistka komprachcickiej szkoły podstawowej, a ja
zajęcia dotyczące emisji głosu, ćwiczeń oddechowych, redukcji stresu wyjaśnia Stefania Gwóźdź.
Uczniowie otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, dyplomy i poczęstunek zapewnia szkoła. Każdy uczestnik i każda szkoła
otrzymują również płytę z pamiątkowymi zdjęciami.

4
Dwie sołtyski , wybitne osobowości i ikony aktywności wiejskiej: Anna Koszyk
(Komprachcice) oraz Hildegarda Lazik (Dziekaństwo) w ostatnich wyborach do
rad sołeckich już nie kandydowały. Po dwudziestu latach pełnienia tych funkcji
przekazały pałeczki następcom. Dziękujemy za dwie dekady pracy na rzecz
swoich sołectw, które w tym czasie zmieniały się na lepsze. W tym numerze
„Wieści” swoją działalność podsumowuje Hildegarda Lazik.

Trzeba kochać swoją wieś
„Wieści Gminy Komprachcice”: Pochodzi Pani z Dziekaństwa, czy ten fakt
miał wpływ na to, że zdecydowała się Pani zostać sołtysem?
Hildegarda Lazik: Moi rodzice tu mieszkali, ja się tutaj urodziłam. Moi
dziadkowie i pradziadkowie. Moje korzenie są w Dziekaństwie. Dałam się
przekonać, aby pełnić tę funkcję. Można powiedzieć, że to dusze zmarłych
przyczyniły do tego - w 1994 roku odbyła się msza za zmarłych z Dziekaństwa, a po tej mszy od razu było zebranie. Na kandydowanie namówiła
mnie koleżanka. I tak zostałam na tej funkcji dwadzieścia lat. Zresztą w tych
latach nie byłam tylko sołtysem: po czterech latach
byłam sołtysem i radną w Radzie Gminy, potem
byłam osiem lat dalej sołtysem i radną w powiecie.
I później jeszcze sołtysem. Muszę przyznać, że
trochę popracowałam…
WGK: Jest Pani niezwykle popularną w gminie osobą, wydaje się, że wszystko, co można było załatwić,
Pani się udawało…
HL: Na początku wydawało mi się, że nic się nie da
załatwić. Okazało się jednak, że przede wszystkim
trzeba być upartym. Trzeba się upominać i stanowczo walczyć.
WGK: Po pierwszych czterech latach zdecydowała się Pani ponownie
kandydować…
HL: Widziałam, że coś się udało zrobić. I - przede wszystkim - wszyscy ludzie
mnie zachęcali. Okazało się, że mam poparcie naszej społeczności. Działaliśmy więc wspólnie dalej.
WGK: Czy pełnienie funkcji sołtysa wiązało się z niedogodnościami, trudnościami?
HL: Wydaje mi się, że nie. Po prostu trzeba mieć czas i możliwość, żeby
wszystkiego przypilnować, żeby to, co robimy było zrobione dobrze. Muszę
więc przyznać, że nie było to takie trudne. Jeżeli się dobrze pracuje, to efekty
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prędzej, czy później przyjdą. Z drugiej strony, taka aktywność to zawsze
jakieś minusy i plusy. Porównując moje funkcje społeczne: bycie radną gminy i powiatu - i bycie sołtysem, to oceniam, że najwięcej pracy ma sołtys.
WGK: W 2007 roku została Pani „Sołtysem Roku” w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez „Gazetę Sołecką”. Czy było to dla Pani ważne
wydarzenie w karierze?
HL: Do konkursu zgłosił mnie Urząd Gminy z powodu naszego wspólnego
sukcesu, jakim była budowa Domu Spotkań. Można powiedzieć, że ten dom
to takie moje dziecko, chociaż własnych dzieci to ja mam pięcioro (śmiech),
ale to jest takie moje sołeckie dzieło. Kiedy zostałam sołtysem, to właściwie
w Dziekaństwie nie było praktycznie nic. Nie było żadnego domu, w którym
można się było spotkać. Moim celem było, żeby takie miejsce stworzyć.
WGK: Jak Pani myśli, co zdecydowało, że to właśnie Pani została wybrana na
„Sołtysa Roku”?
HL: Myślę, że to dlatego, że Dziekaństwo zaczęło wyglądać zupełnie inaczej.
W czasie, kiedy byłam sołtysem wieś naprawdę się zmieniała. Może widział
też to samorząd? I docenił.
WGK: Co zaproponowałaby Pani sołtysom,
którzy dopiero zaczynają swoją karierę?
HL: Ja zawsze mówię: trzeba kochać swoją wieś,
bez względu na to, czy jest się mieszkańcem, czy
także sołtysem.
WGK: Jak teraz będzie Pani organizować swój
czas wolny?
HL: Chciałabym spędzać więcej czasu z wnukami
i z mężem. Jestem przewodniczącą DFK, koła
członków z Chmielowic, Dziekaństwa i Żerkowic,
więc wciąż mam dużo pracy społecznej. Będę nadal pisała piosenki do
śpiewnika naszego Domu Spotkań, znajdę czas na kurs komputerowy.
Myślę, że nie będę się nudziła.
WGK: A jak Pani planuje spędzić Wielkanoc?
HL: Cała rodzina przyjeżdża do nas na święta, dzieci z wnukami. Będziemy
robić razem kraszanki, urządzimy prawdziwy śmigus-dyngus. Cieszę się bardzo, bo nie jest proste mieć dzieci za granicą. Dobrze, że przynajmniej dwie
córki mam tutaj. Spotkamy się wszyscy, więc Wielkanoc zapowiada się wesoło.
WGK: Dziękujemy za rozmowę.

Będzie lekko!
Od marca br. w OSiR Komprachcice prowadzone są regularne treningi w ramach projektu Kids Athletics
„Lekkoatletyka dla każdego” adresowane do młodzieży z klas IV-VI. Ten jeden z największych na świecie
projektów sportowych, w naszym kraju finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, udało się
wprowadzić w Komprachcicach dzięki współpracy Arkadiusza Tabisza - dyrektora OSiR oraz Janusza
Trzepizura, znanego sportowca i byłego olimpijczyka, który koordynuje to przedsięwzięcie
w województwie opolskim. Celem projektu jest zachęcenie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum do
regularnego uprawiania lekkoatletyki.

J

ednym z trenerów Kids Athletics jest Kordian Mazurkiewicz, czynny dyskobol, uczestnik mistrzostw Polski.
Sportowiec prowadzi zajęcia dla klas IV-VI, odbywające się w środowe popołudnia na hali OSiR. Podczas
treningów dzieci mają okazję skorzystać ze specjalnie przygotowanego sprzętu lekkoatletycznego, w którego
skład wchodzą m.in. piankowe oszczepy, płotki czy gumowe dyski. Wszystko po to, by zagwarantować bezpieczeństwo uczestnikom.
- Na samym początku nie skupiamy się na danej konkurencji, ale dobieramy odpowiednie ćwiczenia wpływające
na ogólny rozwój młodzieży, by podnosić ich sprawność. Zajęcia przeprowadzane są w formie zabaw, w które
wprowadzane są stopniowo bardziej skomplikowane techniki. Ważne jest by zarazić te dzieciaki lekkoatletyką,
która ma również zastosowanie w niemal każdej dyscyplinie sportowej - opowiada Kordian Mazurkiewicz.
Jednym z celów powstania tego projektu jest przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji
i naboru oraz identyfikacji talentów w szkoleniu młodzieży.
- Prawdziwy talent lekkoatletyczny można szybko rozpoznać. Dzięki temu projektowi możemy wyłonić w bardzo
młodej wiekowo grupie osoby, które mają predyspozycje do bycia w przyszłości reprezentantami Polski na arenie
międzynarodowej.
Monika Prześlakiewicz

Judo dla dzieci
Zajęcia dla grupy przedszkolnej
(dzieci w wieku 5 i 6 lat)
w poniedziałki 16:00-17:00
Zajęcia dla uczniów klas I-III
w poniedziałki i czwartki 13:40-14:40,
Zajęcia dla uczniów IV-VI
w poniedziałki i czwartki 15:00-16:00
Zajęcia w Szkole Podstawowej
z oddziałem przedszkolnym w Domecku
odbywają się w środy i piątki dla trzech grup
wiekowych:
przedszkole - zajęcia w środę 13:40-14:40,
klasy I-III środa i piątek 12:40-13:40,
klasy IV-VI środa 14:40-15:40
i piątek 13:40-14:40.
Kontakt z trenerką:
BEATA KUCHARZEWSKA-ŚMIEJA - mobilna
instruktorka sportu; zajmuje się dyscypliną judo
od bardzo wielu lat, najpierw jako zawodniczka,
a od ośmiu lat jako instruktor judo. A poza tym
jest nauczycielem języka polskiego i wychowania
fizycznego oraz etyki.
tel. 503 337 748,
e-mail: trenerka@mobilne-judo.pl
Zajęcia mają charakter odpłatny.
Źródło: komprachcice.blogspot.pl
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Tacy byliśmy, tacy jesteśmy
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

W

promocji książki uczestniczyli m.in.: mieszkańcy Wawelna, Wójt
Gminy - Leonard Pietruszka, Jadwiga Wójciak - Prezes Partnerstwa
Borów Niemodlińskich, członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno,
przedstawiciele Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Tułowickiego Towarzystwa Historycznego, dyrektorzy szkół podstawowych.

A

utorzy książki podkreślali, że praca nad wydawnictwem była z jednej
strony bardzo inspirująca, a z drugiej - absorbująca. Bywało, że nad
tekstami dyskutowali do późnych godzin nocnych. Niemal rok poświęcili na
zebranie informacji o wsi, weryfikowanie danych, analizowanie dokumentów przekazywanych przez przyjaciół.
- Możliwe, że znajdą się w tej książce fakty opisywane w źródłach inaczej, proszę jednak pamiętać, że jesteśmy amatorami - mówiła do
zgromadzonych licznie w sali przy wawelskim stadionie pani Wanda.

Z

a włożoną w powstanie książki pracę podziękował obojgu autorom
Leonard Pietruszka:
- To chwila historyczna dla mieszkańców Wawelna. Państwo Skrzipczykowie
znają na pewno historię Wawelna lepiej niż historycy. Historyk jest teore-

tykiem, natomiast ci wszyscy, którzy przeżyli kilkadziesiąt lat w danej
miejscowości, rozmawiając niezliczone ilości godzin z tymi, którzy tutaj żyli
i żyją przekazują prawdziwą historię. Pani Wando i Panie Hubercie stanowicie skarb nieoceniony nie tylko dla Wawelna, ale i dla całej gminy podsumował swoje wystąpienie wójt.
Dagmara Duchnowska

Przedszkolaki przyniosły wiosnę!
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Chmielowicach przygotowały
uroczyste pożegnanie zimy.

M

arzanna, którą wraz z nauczycielkami przygotowały przedszkolaki,
była tradycyjnie przybraną kukłą, która symbolizowała czas zimy,
a w zasadzie wszystko, co złe i mało szczęśliwe. Zwyczaj przywoływania
w ten sposób wiosny jest bardzo popularny zwłaszcza wśród najmłodszych.

Ditmar Gawlista
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Wawelno
Dzisiaj jest dzień szczególny - dzień promocji książki „Wawelno
dawniej i dziś”, której autorami są państwo Wanda i Hubert
Skrzipczykowie. Pomysł, żeby wydać książkę o dziejach naszej wsi
zrodził się w 1999 roku, gdy obchodziliśmy siedemset lat istnienia
Wawelna. Nie udało się wtedy tego zrealizować, ale taki projekt
wciąż był moim marzeniem.
Dzięki wsparciu LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich i dwójce
wspaniałych ludzi, którzy społecznie tę książkę napisali udało się
nam zrealizować ten pomysł. Dzień promocji to dla wszystkich
wielka niespodzianka - dotychczas widzieli to wydawnictwo tylko
autorzy i ja, nawet sołtys, Józef Kremer, nie zobaczył. Można
powiedzieć, że nakład jest jeszcze ciepły, przyjechał prosto
z drukarni - w paczkach jest 500 sztuk wydawnictwa - każda
książka to 152 strony plus 32 strony zdjęć.
Będziemy tę książkę rozdawać na różnych imprezach, z których
być może najważniejsza to stulecie naszej szkoły. Wtedy też
przyjeżdża dużo gości z Niemiec, byłych mieszkańców, którzy
także będą mieli niespodziankę.

W

arto przypomnieć, że z topieniem Marzanny związane są różne
przesądy - mawia się na przykład, że nie wolno dotknąć pływającej
w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki. Marzec, miesiąc, który kojarzy
się nam z nastaniem wiosny to również okazja do przypomnienia przysłów
zwiastujących określoną pogodę w kolejnych tygodniach: „Marzec zimny
i słoneczny, plon zaręcza dostateczny”, „Gdy suchy marzec, a maj mokry
bywa, żyznego roku oracz się spodziewa”, czy: „Ile mgieł w marcu, tyle
deszczów w czerwcu”.
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Przy kawie z Wójtem

N

iemal trzydziestu przedsiębiorców z gminy Komprachcice odpowiedziało na zaproszenie Wójta Gminy - Leonarda Pietruszki - i przybyło na spotkanie, które 13 marca br. odbyło się w restauracji URBAN
w Polskiej Nowej Wsi. Pod hasłem „Przy kawie z Wójtem” lokalni biznesmeni
rozmawiali o szansach, jakie daje kolejne rozdanie unijnych funduszy oraz
bolączkach towarzyszących rozwojowi mikro i małych przedsiębiorstw.
Duże zainteresowanie i ważność poruszanych tematów stały się przyczynkiem do dyskusji o potrzebie organizowania podobnych debat. Kolejne
odbędzie się jeszcze w tym roku.
Dag

Partner podsumowuje rok
Na Walne Zebranie członków GSP PARTNER z udziałem 55 członków
komprachcickiego stowarzyszenia przybyli także przedstawiciele
czeskiej gminy Mesto Albrechtice.

P

rzewodniczący Zarządu GSP PARTNER - Jan Przywara - podsumował rok
międzynarodowej współpracy, której osią była wymiana doświadczeń
przedstawicieli różnych sektorów aktywności społecznej, zwłaszcza gminy
polskiej i czeskiej. Wizyty Czechów w Polsce oraz naszych mieszkańców
w Czechach odbywały się regularnie. Nieco skromniej - przede wszystkim ze
względu na dzielącą obie gminy odległość - budowane były relacje z Hasbergen: w czerwcu 2014 r. reprezentacja Komprachcice wyjechała na zaproszenie niemieckiego partnera do Drezna. Miniony rok był wyjątkowy dla
organizacji - strony: polska i czeska świętowały okrągły jubileusz dziesięciu
lat współpracy.
- Chciałbym serdecznie podziękować za pracę w ciągu całego roku pani
skarbnik - Marii Lauterbach, sekretarzowi - panu Henrykowi Warzycowi,

członkom Zarządu - panu Henrykowi Wodauszowi i panu Leonardowi
Pietruszce; komisji rewizyjnej i jej przewodniczącej - pani Waltarudzie
Gozdek i członkom: pani Irenie Smolarek oraz Józefowi Kremerowi. Ponadto
dziękuję panu Pawłowi Smolarkowi, panu Bogdanowi Szewczykowi skarbnikowi gminy oraz pani Marii Grot - sekretarz gminy i radnym
zrzeszonym w GSP PARTNER za wsparcie - mówi Jan Przywara.
W roku 2014 w wydarzeniach organizowanych przez GSP PARTNER uczestniczyło 490 osób. Ogólny koszt pracy wolontariackiej - 265 godzin - oszacowany został na 3975 złotych.

P

odczas Walnego Zebrania Jan Przywara przedstawił plan pracy na rok
2015. Wśród zamierzeń organizacji są m.in. czerwcowa uroczystość
odsłonięcia tablicy upamiętniającej współpracę międzynarodową gminy
Komprachcice. Obelisk będzie umieszczony przed Urzędem Gminy, a obchodom towarzyszyć ma uroczysta oprawa. W imprezie uczestniczyć będą
delegacje z Hasbergen, Mesto Albrechtice, członkowie GSP PARTNER,
komprachciccy samorządowcy. W tym samym miesiącu czescy strażacy
wezmą udział w gminnych zawodach pożarniczych, a w lipcu - w międzynarodowej imprezie sportowej, organizowanej w kompleksie przy ul.
Rolniczej.

Kierunek: FIO!
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako
Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu
„Kierunek FIO”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/2014
i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór
wniosków o dofinansowanie na:
1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu
uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie
woj. opolskiego.
Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie
opolskim.
Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji
pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.
Termin składania wniosków: 23.03.2015 - 17.04.2015
Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł
Beneficjenci:
1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest
na terenie województwa opolskiego. Organizacja pozarządowa zgodnie
z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy.

2. Grupa nieformalna - to nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie
województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować
działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości
prawnej.
3. Grupa samopomocowa - to grupa min trzech pełnoletnich osób, której
aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz
zmianę warunków życia jej członków.
Czas realizacji projektów: Projekty można realizować w okresie od 19
maja 2015 do 15 października 2015 r.
Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.
Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.
Miejsce składania wniosków:
Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają
wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren m.in.
gminy Komprachcice.
Szczegółowe informacje na temat naboru:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
tel. 77 441 50 25
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl
Źródło: dolinastobrawy.pl
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Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Mistrzostwa Polski chłopców i dziewcząt w piłce nożnej
23 lutego 2015 r. w Niemodlinie miał miejsce finał powiatowy
turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Zawody te
odbyły się w dwóch kategoriach - chłopców do lat 10 oraz dziewcząt
do lat 12.

W

kategorii dziewcząt naszą gminę reprezentowała mieszana drużyna
klubu „Sukces” Komprachcice i szkoły podstawowej z Wawelna,
natomiast wśród chłopców wystąpił zespół Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wawelnie (opiekunami obu drużyn są Małgorzata i Piotr Szczubiałowie).
W stawce czterech zespołów dziewczyny z naszej gminy zajęły drugie
miejsce. Na otwarcie nieznacznie przegrały, jak się okazało w meczu
o pierwsze miejsce z klubem Dalia Popielów 0:1, następnie wygrały z PSP
Jełowa 1:0 (bramka Michelle Maculak) i zremisowały z PSP Stare Budkowice
1:1 (Katarzyna Kucharska).

W

stawce chłopców wystartowało pięć teamów. Oprócz Wawelna
wystąpiły drużyny szkolne z Niemodlina, Prószkowa, Łubnian
i Czarnowąs. Podobnie jak u dziewcząt obowiązywał system każdy z każdym.
Rozgrywki w tej kategorii był bardzo emocjonujące a losy pierwszego
miejsca ważyły się do ostatniego meczu. Drużyna z Wawelna od początku
prezentowała się bardzo dobrze wygrywając 1:0 z Niemodlinem (bramka

Turniej mini piłki siatkowej
W dniu 24 lutego 2015 r. na hali OSiR w Komprachcicach odbył się
turniej mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. O miano najlepszej
rywalizowały szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.

Z

awody te stały na wysokim poziomie, szczególnie w rywalizacji dziewcząt, która została zdominowana przez reprezentujące swoje szkoły
zawodniczki klubu „Sukces” Komprachcice. W trakcie rozgrywek wybierano
najlepszych zawodników, którymi ostatecznie zostali: Joanna Pieczykolan
(Komprachcice) oraz Piotr Hyl (Wawelno). Turniej ten rozgrywany był
w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, a zwycięzcy będą
reprezentować naszą gminę w etapie powiatowym.

W

szystkie szkoły podstawowe naszej gminy biorą udział w rywalizacji
na „Najbardziej Usportowioną Szkołę” o Puchar Wójta Gminy Pana
Leonarda Pietruszki. We wszystkich zawodach uczniowie zdobywają punkty,
w zależności od zajętego miejsca. Po zawodach siatkówki prowadzi szkoła
z Komprachcic (37 punktów) przed Wawelnem (33), Chmielowicami (27),
Ochodzami (18), Polską Nowa Wsią (14) i Domeckiem (13).

Jan Dec) i 5:1 z Czarnowąsami (4 Jan Dec, 1 Kacper Kula), następnie
zremisowała z Prószkowem 0:0. W ostatnim meczu imprezy zespół reprezentujący naszą gminę, aby wyprzedzić Prószków i zająć pierwsze miejsce,
musiał wygrać różnicą przynajmniej dwóch bramek z Łubnianami. Niestety
początek meczu nie zapowiadał szczęśliwego finału, na szczęście w drugiej
części spotkania młodzi piłkarze z Wawelna opanowali nerwy i strzelili
cztery gole (2 Dominik Janczyk, 2 Jan Dec), nie tracąc żadnego, dzięki czemu
tryumfowali w całym turnieju. Zwycięzcy zawodów, a więc Dalia Popielów
i PSP Wawelno wywalczyli awans do finałów Wojewódzkich, które dla
chłopców U10 odbędą się 18 kwietnia w Gogolinie.
Oto składy naszych teamów:
dziewczęta - Michelle Maculak, Julia Niedworok, Katarzyna Kucharska, Ewa
Sosińska, Patrycja Siendzielorz, Wiktoria Romańska, Olga Aleksandrowicz,
Oliwia Grygas, Justyna Neuman, Kinga Błazińska;
chłopcy - Jan Dec, Kacper Kula, Dominik Janczyk, Oskar Pyka, Damian
Poligoński, Jakub Kraka, Daniel Furgatz, Filip Majer, Jakub Nowak, Sebastian
Ciukaj, Brajan Waldera.
Piotr Szczubiał

Wyniki mistrzostw gminy w mini piłce siatkowej:
Dziewczęta:
1. PSP Komprachcice I
2. PSP Wawelno I
3. PSP Komprachcice II
4. PSP Komprachcice III
5. PSP Chmielowice
6. SPSP Ochodze
7. PSP Wawelno II
8. PSP Polska Nowa Wieś
9. PSP Chmielowice II
Chłopcy:
1. PSP Komprachcice
2. PSP Wawelno I
3. PSP Chmielowice
4. SPSP Ochodze
5. PSP Polska Nowa Wieś
6. PSP Wawelno II

Piotr Szczubiał

Polsko-czeski turniej piłkarski
22 marca br. odbył się w komprachcickiej hali sportowej Międzynarodowy Turniej o Puchar Przewodniczącego Zarządu GSP Partner
i Wójta Gminy Komprachcice. W zawodach futsalu uczestniczyły cztery
drużyny do lat 18, w tym zespół dziewcząt oraz jedna drużyna z Czech.
- Cieszę się, że mogę liczyć na pana Arkadiusza Tabisza, dyrektora OSiR-u,
który jest otwarty na współpracę - mówi Jan Przywara.
Impreza miała charakter integracyjny, a rozgrywki prowadzone były
w atmosferze fair play.
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Marek Owsiak
Bassau Prószków
- zwycięzca I ligi

I LIGA

III LIGA

1. UNS Team Opole
2. Nutricia Opole
3. BCH Ford Opole
4. SFD Futsal Team
5. D-H Opole
6. Leeds United Opole
7. Orzeł Źlinice
8. Polonia Prószków
Najlepszy zawodnik w zespole:
UNS Team Opole - Paweł Zachara
Nutricia Opole - Dawid Lewandowski
BCH Ford Opole - Paweł Owczarek
SFD Futsal Team - Mariusz Rencz
DH Opole - Dariusz Ciach
Leeds United Opole - Łukasz Moch
Orzeł Źlinice - Mateusz Błazy
Polonia Prószków - Magdalena Lisowska
Najlepszy zawodnik - Dawid Lewandowski (Nutricia Opole)
Najlepszy bramkarz - Paweł Zachara (UNS Team Opole)
Odkrycie sezonu - Paweł Owczarek (BCH Ford Opole)

Wiesław Wojciechowski
Stara Gwardia Opole
- Tradycyjne pytanie: od jak dawna
Pan gra w piłkę?
- Od bardzo dawna, gdzieś tak od
dwudziestu lat. Amatorsko, nie byłem zawodnikiem. Tutaj, na hali,
praktycznie gram od początku istnienia ligi. To moja pasja. Spędzanie
czasu wspólnie z kolegami, którzy
mają podobne zainteresowania, to
dla mnie taki zastrzyk energii. Stara
Gwardia Opole to jedyna drużyna,
która gra od samego początku istnienia tej ligi.
- A jak wyglądały pańskie początki futsalu?
- Zaczęło się tak: z grupą znajomych kiedyś się spotkaliśmy i stwierdziliśmy,
że można by było coś porobić, poruszać się, ponieważ każdy jest teraz
zabiegany, zapracowany. Chcieliśmy po prostu sportowo spędzać wieczory.
Zaczęliśmy grać w Opolu, w różnych halach i zaskoczyło. Bardzo się wszystkim spodobało. Po pewnym czasie trafiliśmy do ligi komprachcickiej. I okazało się, że w miarę upływu czasu drużyna zamiast się rozsypywać, bardziej
się cementuje.
- Czy są jakieś poważne zagrożenia związane z uprawianiem tego sportu?
Kontuzje?
- Nie. Tak, jak każdy sport, jest to sport kontaktowy. Na pewno kontuzje
jakieś się zdarzają, ale niezbyt poważne. Staramy się na tej hali raczej
wzajemnie oszczędzać, szanując siebie, bo to ma być zabawa, to ma być po
prostu sport.
- A czy potrzebne jest do takiej gry jakieś dodatkowe przygotowanie?
- Przyznam, że nie powalczy się w tej lidze bez przygotowania. Mamy tutaj
praktycznie systematycznie dwa treningi w tygodniu po półtorej godziny.
Jesteśmy przygotowani bardzo dobrze, bo bez tego nie ma szans.
Przychodzą też ludzie, którzy traktują to całkowicie rekreacyjnie, których
szanujemy za to, że chcą przychodzić i spędzić razem ten czas, a nam to daje
możliwość, że możemy się zintegrować.

Wieści

II LIGA

1. Futsal Groszowice
2. Mirek Service Domecko
3. Sąsiedzi Opole
4. Grunt Opole
5. Brutal Columbex Opole
6. AZS UO Opole
7. Maniex Team Opole
8. Gala Dachy Ochodze
Najlepszy zawodnik w zespole:
Futsal Groszowice - Daniel Skorupa
Mirek Service Domecko - Denis Greinert
Sąsiedzi Opole - Piotr Rzepa
Grunt Opole - Michał Wojciechowski
Brutal Opole - Rafał Moch
AZS UO Opole - Mateusz Rogalewicz
Maniex Team Opole - Paweł Pycyna
Gala Dachy Ochodze - Sebastian Kaczor
Najlepszy zawodnik - Aleksander Malinowski (Futsal Groszowice)
Najlepszy bramkarz - Sebastian Babiak (Sąsiedzi Opole)
Odkrycie sezonu - Mateusz Surma (Mirek Service Domecko)

- Jak długo gracie w takim zespole
w jakim jesteście w tej chwili?
W drużynie zwycięzców?
- Doszło do nas kilku nowych zawodników, aczkolwiek gramy już od
jakiegoś czasu tym samym składem,
czyli można powiedzieć, że część ludzi nowych doszła, a reszta to stary
skład. Większość zawodników gra
„na trawie”, w lepszych i gorszych
ligach, ale wciąż z piłką. Jesteśmy
kolegami i na boisku, i poza boiskiem, dobrze się znamy, tworzymy kolektyw.
- Po raz który braliście udział teraz w tej lidze?
- Nie pamiętam... ja grałem w innej drużynie, do tej obecnej przeszedłem
trzy lata temu, a chłopcy w takim składzie, bądź troszkę zmienionym, grają
od około sześciu lat.
- A Pana przepis na sukces jak wygrać ligę?
- Myślę, że zaangażowanie, wola walki, jeden za drugiego. Tworzyliśmy fajny
zespół i naprawdę poskutkowało to zwycięstwem.

GMINY KOMPRACHCICE

1. Bassau Prószków
2. Stara Gwardia Opole
3. Bongo Opole
4. Futsal Team Chrząstowice
5. Grupa JD Opole
6. Markam Opole
7. CDB Futsal Team
8. ECO SA Opole
Najlepszy zawodnik w zespole:
Bassau Prószków - Marek Owsiak
Stara Gwardia Opole - Piotr Fechner
Bongo Opole - Przemysław Plawiak
Futsal Team Chrząstowice - Łukasz Wilczek
Grupa JD Opole - Dariusz Zwoliński
Markam Opole- Łukasz Małek
CDB Futsal Team - Piotr Jeleniewski
ECO SA OPole - Rafał Resler
Najlepszy zawodnik - Marek Owsiak (Bassau Prószków)
Najlepszy bramkarz - Tomasz Staroń (Bassau Prószków)
Odkrycie sezonu - Jakub Syldorf (Bongo Opole)
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