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Wesołe jajko!

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
przygotował dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach nie lada atrakcję. Warsztaty
Wielkanocne prowadzone przez panią Lindę Wencel
nauczyły młodych mieszkańców Komprachcic tworzenia przepięknych dekoracji świątecznych przy użyciu
m.in. gipsu medycznego i pluszowych drucików. Każdy
uczestnik wyszedł tego dnia z własnoręcznie wykonanym zającem, który będzie stanowił wyjątkową ozdobę
podczas zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

Duże Opole? To nie nasz projekt!
Mieszkańcy gminy Komprachcice jednoznacznie wyrazili swoje zdanie odnośnie przyłączenia
Chmielowic oraz Żerkowic do miasta Opola. Dokładnie 93,92% osób biorących udział w konsultacjach społecznych opowiedziało się przeciwko
zmianie granic gminy. Bardzo wysoka frekwencja, wynosząca 50,51% świadczy o wielkim zaangażowaniu lokalnej społeczności.
Wśród 10 847 mieszkańców gminy Komprachcice
uprawnionych do głosowania, w ankiecie wziąć udział
zdecydowało się 5 479 osób. Brak akceptacji koncepcji
przedstawionej przez Prezydenta Miasta Opole – Arkadiusza Wiśniewskiego wyraziło 5 146 mieszkańców.
Tylko 4,62% ankietowanych była przychylna przyłączeniu Chmielowic oraz Żerkowic do stolicy województwa.
Wstrzymać się od głosu postanowiło 51 osób (1,04%),
natomiast nieważny głos oddały 23 osoby (0,42%).
– Wynik konsultacji społecznych pokazuje przede
wszystkim jedność mieszkańców naszej gminy. Mam
nadzieję, że pan Arkadiusz Wiśniewski uszanuje głos
społeczny. Wynik ten pokazuje, że to, co przez wiele lat
zostało zbudowane na terenie naszej gminy ma trwałą

miłości

która jest ważniejsza od wszelkich dóbr

zdrowia

które pozwala przetrwać najgorsze

pracy,

która pomaga żyć
wartość – mówi Wójt Gminy, Leonard Pietruszka.
Konsultacje prowadzone w pozostałych gminach
objętych projektem Prezydenta Miasta Opola oraz
na obszarze powiatu opolskiego miały podobne wyniki.
Samorząd Opola również organizował własne badanie
opinii publicznej. Opinie mieszkańców mogą jednak
znaczyć niewiele – inicjatorzy powiększenia Opola
kosztem okolicznych sołectw w ciągu kilku najbliższych tygodni mają złożyć projekt pod akceptację
rządu. I to od Rady Ministrów zależy ostateczny kształt
opolskiego podziału administracyjnego.
Kajetan Syguła

Sukces Nieperfekcyjnej Mamy
Anna Dydzik z Polskiej Nowej Wsi, autorka bloga „Nieperfekcyjna Mama” zwyciężyła w organizowanym po
raz pierwszy przez Nową Trybunę Opolską plebiscycie
„Kobieta Sukcesu”. Za osiągnięcia doceniła ją kapituła

Z okazji Świąt Wielkanocnych:

konkursu. Wyróżnienie otrzymała razem z Wicewojewodą Violettą Porowską, która w plebiscycie otrzymała
prawie 48 tysięcy głosów. Wywiad z Anną Dydzik
w kwietniowym wydaniu „Wieści”.

uśmiechów osób bliskich i nieznajomych,
które pozwalają lżej oddychać

życzą
Wójt Gminy – Leonard Pietruszka
i pracownicy Urzędu Gminy w Komprachcicach
oraz
Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Dydzik i Radni
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Rodzina 500 plus

Program “Rodzina 500 plus” ma pomóc w wychowaniu dzieci, jednocześnie przyczyniając
się do wzrostu liczby urodzeń w Polsce. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
uruchamia od kwietnia dodatkowe dyżury.

ne są alimenty, co skreśla z uzyskania wsparcia
w ramach programu “Rodzina 500 plus”. Natomiast
pomoc mogą uzyskać także Polacy mieszkający
w krajach Unii Europejskiej, o ile nie pobierają takich
świadczeń w kraju zamieszkania.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł
miesięcznie otrzyma rodzina na drugie i kolejne
dziecko, dopóki nie ukończy osiemnastego roku
życia. W przypadku, gdy w rodzinie jest dwójka dzieci,
a starsze staje się pełnoletnie, czyli dorosłe, oznacza
to, iż rodzina posiada jedno dziecko i nie przysługuje
jej dodatkowe wsparcie. Istotną kwestią jest jednak to, iż wsparcie może uzyskać rodzina również
na pierwsze dziecko, jeśli jej dochód nie przekracza
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto
dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Zaadoptowane dzieci traktowane są jak dzieci biologiczne
i tym rodzinom również przysługuje pomoc. Inaczej
wygląda sytuacja, gdy rodzic samotnie wychowuje
dzieci – w takich przypadkach zazwyczaj przyzna-

Projekt ustawy wsparcia rodzin wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 2016 roku i od tego dnia mają być
przyznawane świadczenia wychowawcze. Rodziny
zainteresowane programem zobligowane są do składania raz w roku wniosku złożonego z kilku części.
Ze względów organizacyjnych pracownicy GOPS
w Komprachcicach proszą, aby rodzice (lub rodzic)
składali jeden wniosek w sprawie świadczenia. Złożenie dwóch na to samo dziecko, bądź dzieci może
wydłużyć czas rozpoznania wniosku. Wprowadzone
dane muszą być zgodne z prawdą, a dzieci nie mogą
być objęte świadczeniami za granicą. Rodzic podaje
swoje imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia,
stan cywilny, adres, obywatelstwo oraz dane dzieci.
W przypadku podjęcia starań o otrzymaniu świad-

Dyżury radnych

Pomoc potrzebującym

Przypominamy, że komprachciccy
radni: Anna Bodzioch, Agnieszka Zyzik
i Krzysztof Szopa przyjmują wnioski
i uwagi mieszkańców za pomocą
strony internetowej komprachcice.
blogspot.com lub w formie tradycyjnej do skrzynki zamieszczonej przy
ul. Niemodlińskiej 10. Informujemy
o dyżurach radnych Chmielowic
i Żerkowic, którzy w każdy pierwszy
czwartek miesiąca w godz. od 18.00
do 19.00 czekają na mieszkańców
w remizie jednostki OSP Chmielowice.

Kilkanaście osób bezrobotnych z gminy Komprachcice zdecydowało się bezpłatnie pomóc w wyładowaniu produktów, które zostały podarowane Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej przez Bank Żywności
w Opolu. Wśród artykułów o łącznej wartości ponad

czenia na pierwsze dziecko, przy składaniu wniosku
niezbędne będzie zaświadczenie i oświadczenie
o wszystkich uzyskiwanych dochodach.
Jednostką koordynującą program „Rodzina 500 plus”
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach. Aby przyśpieszyć proces wypłacania
świadczeń, pracownicy ośrodka zachęcają do składania wniosków osobiście, ponieważ na miejscu
będą mogli udzielić wszelkich wskazówek przy uzupełnianiu danych. W związku z powyższym Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
wydłuża pracę w kwietniowe poniedziałki do godziny
18.00 i dodatkowo umożliwia składanie wniosków
w sobotę 9 kwietnia br. w godzinach 7.30 – 13.00.
Informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Komprachcicach
ul. Ks. Bilińskiego 2
Tel. 77 46 47 305, 77 46 46 196

33 tysięcy złotych, znalazły się między innymi różnego rodzaju kasze, ryże oraz makarony. Produkty
trafią do blisko najbardziej potrzebujących rodzin
na terenie gminy.

Karnawałowy koncert orkiestry dętej

Tradycyjnie w okresie karnawału Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach organizuje dla mieszkańców wyjątkowe koncerty. W tym roku publiczność
mogła wysłuchać repertuaru Orkiestry Dętej, która swoim występem otworzyła właśnie kolejny etap w swojej historii: dziesięciolecie istnienia. O oprawę
wokalną zadbała Joanna Wicher. Zachwyceni słuchacze nagrodzili występujących gromkimi brawami.
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Porozmawiajmy o jajkach

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic zaprosiło 13 marca b.r. mieszkańców gminy
Komprachcice na kolejne ciekawe i inspirujące
spotkanie z cyklu “Cudzych chwalicie, swoich
nie znacie” zatytułowane nieco prowokacyjnie:
“Porozmawiajmy o jajkach”.
Tych, którzy spodziewali się klasycznego przedświątecznego spotkania, spotkało z pewnością wielkie
zaskoczenie. Tym razem o kroszonkach, pisankach
i batikach było niewiele, świetlica w budynku remizy
jednostki OSP natomiast zmieniła się na kilka godzin
w laboratorium matematyczno-fizyczno-chemiczne.
O jajkach w fizyce, matematyce i chemii opowiadały
zgromadzonej licznie publiczności przedstawicielki
Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu: Krystyna
Raczkowska-Tomczak (mieszkanka Chmielowic,
na zdjęciu) oraz Aleksandra Opaska. Podczas spotkania słuchacze mieli okazję zapoznać się z ciekawymi faktami oraz rozwiązać zabawne łamigłówki,
oczywiście z jajkiem w roli głównej. Szczególnym

zainteresowaniem cieszyły się prezentowane doświadczenia, których głównym bohaterem było jajko.

ludzi i specjalistów, którzy potrafią podzielić się
Skąd czerpane są pomysły na tak oryginalne prelek- z mieszkańcami swoją wiedzą -dodaje Anna Pobógcje? Anna Pobóg-Lenartowicz, prezes Towarzystwa -Lenartowicz.
Przyjaciół Chmielowic zakłada, iż każdy mieszkaniec
może być bohaterem takiego wydarzenia.
Monika Prześlakiewicz
– Pomysły wynikają z wielkiego potencjału Chmielowic. W sołectwie tym mieszka wielu ciekawych

Być lepszym dla małych
Jak często zdarza się nam (lub zdarzało) powiedzieć dziecku „zrób to lepiej”, „tak nie jest
dobrze”, „to jest źle zrobione”? Pytanie, skąd
dziecko ma wiedzieć, co to znaczy „lepiej”, jak
jest „dobrze”, a kiedy jest „źle”?

Dorośli wiedzą. Dorośli doświadczyli już wielu prób
i błędów w swoim życiu i najprawdopodobniej znaleźli
najlepsze rozwiązania różnych sytuacji. Problem
polega na tym, że dziecko dopiero poznaje świat
i takie pojęcia jak na przykład „dobry” i „zły” trzeba
mu dogłębnie wyjaśnić, zamiast denerwować się,
że kolejny raz musimy coś powtarzać. Życie pędzi
coraz szybciej, dorośli używają skrótów myślowych, ale trzeba pamiętać, iż odpowiedni sposób
komunikacji pomaga dziecku budować poczucie
własnej wartości, lepiej radzić sobie z pojawiającą
się złością, sprawniej rozwiązywać problemy oraz

rozwijać relacje z rówieśnikami. Wymienione kwestie
to tylko kropla w morzu wody, dlatego tym bardziej
cieszy, iż w Komprachcicach są ludzie, którzy dzielą
się swoją wiedzą i praktyką.
Dorota Kudosz – mama, pedagog i praktyk, zorganizowała otwarte warsztaty dla osób, które na co dzień
komunikują się z dziećmi od 0 do 6 lat. W pierwszej
kolejności to oczywiście rodzice – mama i tata, ale
warto pamiętać, że na dziecko mają też wpływ inni
z najbliższego otoczenia – starsze rodzeństwo oraz
dziadkowie. Do wszystkich tych osób adresowany
był cykl szkoleń w Samorządowym Ośrodku Kultury
w Komprachcicach, który wykorzystując aktywne
metody warsztatowe pokazywał sposób myślenia
dziecka. Dzięki tego typu ćwiczeniom osoba dorosła
potrafi dostrzec swoje błędy komunikacyjne i przeformułować je na poprawny komunikat.

– Dorośli są odpowiedzialni za rozwój dzieci. Tworząc
zdrową relację z maluchami, pomagamy budować
im w sobie odwagę, dzięki której potrafią pokonać
przeciwności losu i odczuwać radość z życia –
opowiadała Dorota Kudosz

Monika Prześlakiewicz

Dzień kobiet

Komprachcice
Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
im. ks. Jana Twardowskiego postanowiła zorganizować obchody Dnia Kobiet na wielką skalę. Zaplanowany specjalnie dla pań apel w Samorządowym Ośrodku Kultury rozbawił i wzruszył zapewne
niejedną uczennicę oraz przedstawicielkę grona
pedagogicznego. Tego dnia poznaliśmy także zwycięzców szkolnego konkursu „Stop cyberprzemocy”.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Polaska Nowa Wieś
Własnoręcznie przygotowane upominki, kwiaty,
przezabawny pokaz mody (na zdjęciu) oraz występy
artystyczne najmłodsz ych czekały na wszystkie
panie, które odwiedziły 8 marca b.r. Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej
Nowej Wsi. Gratulujemy świetnych pomysłów oraz
poczucia humoru!

Seniorzy i seniorki rządzą!
Klub Seniora „Uśmiech Seniorów” z okazji Dnia
Kobiet i Mężczyzn zorganizował w Samorządowym Ośrodku Kultury niezwykle udane spotkanie.
Każda z pań otrzymała z rąk kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Waldemara Chmiela
piękne prymulki, a Wójt Gminy Leonard Pietruszka
wręczył specjalny bukiet przewodniczącej Klubu –
p. Monice Porembie. Tego dnia uczestnicy mogli
podziwiać m.in. wyjątkowy pokaz mody oraz występy
taneczne zespołu Scorpion. Seniorzy sprawdzili się
również w zabawnych konkurencjach sportowych.
Wszystkim dopisywały znakomite humory, które
udzieliły się również zaproszonym gościom.

4

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
Mimo tego, iż na festiwal przyjechała przede wszystkim ze względu na swoje dzieci, Urszula Notka
(na zdjęciu z lewej) postanowiła spróbować swoich
sił w turnieju Tetrisa. Chociaż na co dzień najczęściej
gra w takie pozycje jak np. „Było sobie życie”, udało jej
się zająć pierwsze miejsce w konkurencji i pokonać
zarówno młodszych, jak i starszych rywali. W tej samej
grze brał także udział Wojciech Szopa (po prawej),
który ostatecznie uplasował się na trzecim miejscu.
Przyznaje, że nie spodziewał się tak dobrego wyniku,
ponieważ dużo lepiej mu idzie w takich grach jak „Ewolucja” oraz „Blokus”. Zwycięzcą turnieju Quarto został
Jakub Szopa. Jego przygoda z tą grą rozpoczęła się
dopiero kilka miesięcy temu, jednak ma już za sobą
pojedynek z m.in. mistrzynią Polski. Jakub stwierdził,
iż podczas komprachcickich zmagań najcięższym
przeciwnikiem był jego brat.

Rusz głową!

zagwarantował natomiast Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Osoby biorące udział w festiwalu miały okazję zagrać
zarówno w klasyczne gry planszowe, jak i bardziej
skomplikowane gry logiczne oraz strategiczne. W opanowaniu tych najtrudniejszy pomagali wolontariusze
z szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Komprachcicach. Najodważniejsi mieli okazję sprawdzić swoje
umiejętności w dwóch grach turniejowych – Quarto
oraz Tetris. Organizatorzy zachęcali także do przyniesienia swoich ulubionych tytułów, ponieważ tego
typu wydarzenie jest doskonałą okazją by zyskać
kolejnego kompana do gry.
– Niektórym wydaje się, że młodzież oraz osoby
dorosłe grają tylko na komputerze. Nic bardziej myl-

nego. Gry planszowe nieustannie królują w domach,
kawiarniach, konwentach oraz różnego rodzaju turniejach. W tego typu grach ważna jest rzeczywista
interakcja z innym człowiekiem – rozmowa, wymiana
doświadczeń oraz wspólne przeżywanie emocji.
Patrząc na dzisiejsze zainteresowanie naszym festiwalem liczę, że impreza zagości w Komprachcicach na stałe – powiedział pomysłodawca festiwalu,
Krzysztof Szopa.
Bardzo wysoka frekwencja oraz zaangażowanie
wszystkich uczestników tylko potwierdzają, że I Festiwal Gier Planszowych i Logicznych był strzałem
w dziesiątkę. Nie możemy się doczekać kolejnej edycji.

później jak kalka zachowania rodziców. Ważne jest
więc to, jak rodzice traktują siebie nawzajem oraz
to jak reagują (zarówno werbalnie jak i niewerbalnie)
w przypadku wygranej lub przegranej. Każdy z nas
nie lubi porażek, ale siła ludzi tkwi w tym jak sobie
z nimi radzimy i jakie wyciągniemy z nich wnioski
na przyszłość. Pojawiające się u dzieci nieprzyjemne
emocje są zatem dobrym treningiem odporności
Grania w gry planszowe oraz logiczne z dzieckiem psychicznej, która pomoże dziecku wejść z większą
nie powinno się traktować jak sporadyczną, przy- pewnością siebie w dorosłe życie.
jemną aktywność, ale jako wartościowy czas, warty
znalezienia swojego miejsca w życiu rodzinnym. Podczas gry rodzice mają również świetną okazję
Dziecko, grając w gry planszowe poznaje nie tylko poznać swoje dziecko – jakim jest typem osoby?
zasady zdrowej interakcji z innymi, ale przede wszyst- Czym będzie kierować się w życiu? Jakie przyjmuje
kim uczy się jak przeżywać wiele pojawiających się strategie? Te obserwacje mogą być dobrym pretekspodczas gry emocji, takich jak np. radość, frustra- tem do rozpoczęcia rozmowy z dzieckiem, które
cja oraz smutek. Najmłodsi obserwując dorosłych, w miłych i sprzyjających okolicznościach poznaje
nabywają ich schematy postępowania, powielając świata i funkcjonowanie w życiu. Rodzice przekazują

ważne wartości i postawy, uczą przestrzegania reguł, współdziałania oraz pokazują, na czym polega
zdrowa rywalizacja.

I Festiwal Gier Planszowych i Logicznych, który
odbył się 10 lutego w Samorządowym Ośrodku
Kultury w Komprachcicach przyciągnął do sali
widowiskowej kilkadziesiąt osób spragnionych
nowych wyzwań, zaciętej rywalizacji oraz świetnej zabawy. Co najważniejsze, w wydarzeniu brały udział nie tylko dzieci – gry planszowe okazały
się być doskonałą rozrywką także dla młodzieży
oraz wielu dorosłych.
Organizatorami wydarzenia byli komprachciccy radni
– Anna Bodzioch, Agnieszka Zyzik oraz Krzysztof
Szopa. W realizacji projektu w dużym stopniu pomógł
Samorządowy Ośrodek Kultury, który sfinansował
nagrody dla uczestników. Zaopatrzenie w poczęstunek
Gry planszowe cieszą się wielką popularnością wśród
wszystkich grup wiekowych. Chociaż planszówki kojarzone są zazwyczaj wyłącznie z rozrywką, to należy
pamiętać o jej edukacyjnej roli – świetnie sprawdzają
się, jako trening koncentracji oraz logicznego myślenia, a w przypadku najmłodszych, pozwalają wyrobić
pozytywne wzorce zachowań.

Kajetan Syguła

Gry planszowe wzmacniają więzy rodzinne. Wspólne spędzanie czasu to pogłębianie relacji między
członkami rodziny, a okazywanie w grze akceptacji i
uznania buduje u dziecka poczucie bezpieczeństwa,
wzmacnia własną wartość. Człowiek o wysokiej
samoocenie posiada zaufanie do swoich pomysłów.
Działa racjonalnie, kreatywnie, posiada zdolność do
radzenia sobie ze zmianami, szanuje innych ludzi, jest
kooperatywny oraz potrafi przyznać się do błędów.
Tak uposażone dziecko w przyszłości będzie mniej
stresowało się egzaminami, rozmowami kwalifikacyjnymi oraz pracą.

Monika Prześlakiewicz
psycholog społeczny
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Nocne zabawy

W nocy z 29 na 30 stycznia uczniowie z Domecka i Chmielowic, po raz kolejny spędzili całą
noc w szkole. Tym razem uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chmielowicach odwiedzili placówkę w Domecku.

Kuba i Filip Janusz, uczniowie klasy V z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Chmielowicach brali udział w nocnym
czytaniu i już nie mogli się doczekać, by obejrzeć ekranizację przeczytanej tamtej nocy książki. Wspólnie
przyznali, że historia „Magicznego drzewa” zrobiła na nich
wielkie wrażenie. Oprócz oglądania filmu, do odwiedzin
placówki w Domecku zachęciła ich także możliwość
rozegrania nocnych zawodów sportowych oraz okazja
na wspólne budowanie z klocków LEGO.

Nocne oglądanie filmów jest kolejnym elementem poczęstunek składający się zarówno z przygotowspółpracy pomiędzy szkołami w Chmielowicach wanych przez mamy ciast, jak i z uwielbianej przez
i Domecku. Tej nocy oprócz oglądania filmu, na ucz- dzieci pizzy.
niów czekały zabawy sportowe na sali gimnastycznej,
MP
różnego rodzaju gry planszowe oraz wspaniały

Smacznego!
Podczas ferii młodzi mieszkańcy gminy Komprachcice nie mogli narzekać na nudę. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach
jednym z najciekawszych wydarzeń był warsztat
kulinarny dla dzieci zorganizowany przez Bank
Żywności w Opolu oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Komprachcicach.
Zaproszone dzieci miały okazję brać czynny udział
w szkoleniu, podczas którego dietetyk pokazywała,
jak przyrządzić pyszny i zdrowy posiłek. Mali ku-

W krainie lodu

Dzieci i młodzież uczestniczyły w I Nocy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach.
Wieczór 26 lutego br. zmienił wypożyczalnię
i czytelnię w krainę lodu, czy też raczej w „Krainę Lodu”, bowiem tej nocy młodzi mieszkańcy
gminy przenieśli się za sprawą dyrektor placówki, Barbary Langner oraz pracowników biblioteki
w świat literackiej baśni, niezwykle popularnej
wśród młodzieży.
Już początek zapowiadał moc atrakcji: uczestników „I Nocy w Bibliotece” przywitały: Elsa, Anna,
Kristoff, Olaf i Sven – główni bohaterowie bajki,
w któwych wcielili się pracownicy biblioteki i Wójt

charze, odziani w profesjonalne fartuchy z zapałem
zabrali się do przygotowania smakołyków. Na stole
nie zabrakło tortilli, placków, kanapek oraz zdrowych
„snickersów” – a wszystko z warzyw i owoców
połączonych za pomocą wyobraźni uczestników
i doświadczenia prowadzącej. Do wspólnej pracy dzieci zaprosiły również kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej – Waldemara Chmiela.

MP

Gminy – Leonard Pietruszka. Wójt odczytał książkę
na podstawie disneyowskiej kreskówki i wprowadził
tym samym zebranych w scenerię fiordów, gór
i mórz – skutych lodem za sprawą czaru królowej
Elsy, którzy razem z bohaterami swojej ulubionej
bajki ruszyli w niebezpieczną podróż, aby dowie-

dzieć się, czy miłość może pokonać wieczną zimę.
Po wysłuchaniu opowieści, nocujący w bibliotece
udekorowali ją śnieżkami, soplami i zaspami z waty,
papieru i innych materiałów. Powstały zamki, piękne
stroje, nie zabrakło gier i zabaw. Późną nocą zebrani
oglądnęli – zapewne po raz kolejny – ulubiony film.
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Podejmując decyzję o dokarmianiu ptaków należy być konsekwentnym – zwierzęta często przyzwyczają się do miejsc,
w których pokarm jest łatwo dostępny. Dlatego musimy pamiętać, żeby nie
przerywać dokarmiania, aż do momentu
ocieplenia, kiedy to ptaki potrafią samodzielnie sobie poradzić ze zdobyciem
pożywienia. Pod żadnym pozorem nie
należy umieszczać w karmniku słonych
nasion oraz wędzonej słoniny. Trzeba
unikać także dokarmiania chlebem, suszonymi owocami lub resztkami z obiadu. Najbardziej uniwersalny pokarmem
jest niesolony słonecznik oraz nasiona.
Warto zastanowić się także nad zakupem
specjalnej mieszanki przeznaczonej dla
konkretnego gatunku ptaków.

Wszystko dla ptaków
W ramach współpracy Publicznego Przedszkola
w Chmielowicach i Nadleśnictwa Prószków, 26
stycznia br. doszło do oficjalnego przekazania
do użytku drewnianego karmnika, który umożliwi przedszkolakom zaangażowanie się w dożywianie ptaków zimą.

placu zabaw. Obecni na miejscu przedstawiciele
Leśnictwa Ochodze, p. Waldemar Wencel oraz p.
Zygmunt Janicki przekazali podekscytowanym
przedszkolakom zapas karmy dla ptaków, czyli
ziarna słonecznika oraz opowiedzieli o tym, jak
ważna dla ptaków jest działalność, którą tej zimy
rozpoczęły przedszkolaki z Chmielowic. Relacje
Ufundowana przez Nadleśnictwo Prószków kon- chmielowickiej placówki i Nadleśnictwa Prószków
strukcja została usytuowana na przedszkolnym istnieją już od kilku lat. Dzieci miały już wielokrot-

Dzień babci i dziadka

nie okazję odwiedzić m.in. szkółkę leśną oraz
leśniczówkę.
– Zazwyczaj jesienią staramy się organizować
wycieczki do lasu, gdzie dzieci samodzielnie zbierają żołędzie, szyszki oraz liście, które podczas
np. nauki liczenia stanowią ciekawą alternatywę
dla tradycyjnych akcesoriów – opowiada Bożena
Dębowska, dyrektorka placówki w Chmielowicach.

KS

Domecko
W Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku Dzień
Babci i Dziadka połączono z balem karnawałowym.
Przebrane w wspaniałe stroje przedszkolaki postanowiły uczcić ten dzień przygotowując oprócz
występów artystycznych, także drobne upominki.
Nie zabrakło też tańców i konkursów, w których
wnukowie mogli wziąć udział wspólnie z dziadkami.

Ochodze
Swoje specjalnie wydarzenie mieli także dziadkowie uczniów Pulicznej Stowarzyszeniowej Szkoły
Podstawowej w Ochodzach. Wzruszające występy
artystyczne kolorowo poprzebieranych dzieci oraz
okazja do wspólnej zabawy wnuków z babciami
i dziadkami przyciągnęła tego dnia mnóstwo osób
do Baru Myśliwskiego, gdzie już tradycyjnie odbywa
się to święto.
Komprachcice
Dnia 29 stycznia w sali świetlicowej w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Twardowskiego
w Komprachcicach odbyło się uroczyste spotkanie przygotowane przez grupę świetlicową komprachcickiej placówki. Adresatami recytowanych

przez uczniów wierszy, utworów muzycznych oraz
występów instrumentalnych były tego dnia babcie i dziadkowie. Atrakcją, która zagwarantowała
najwięcej radości i wzruszeń był konkurs wiedzy,
podczas którego dziadkowie musieli wykazać się
wiedzą związaną z ulubionymi potrawami, filmami
oraz innymi faktami z życia ich wnuków
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Czytanie od podstaw

Przedszkolaki z Ochódz wzięły udział w warsztatach edukacyjnych, podczas których poznały zasady działania biblioteki oraz pracę bibliotekarki. Zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Komprachcicach odbyły się w ramach realizacji zadań programu rocznego przedszkola oraz
planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Dzieci wzięły też udział w Przedszkolnym Konkursie
Fotograficznym pt. „Rodzinne czytanie” oraz dowiedziały się, w jaki sposób należy zachowywać się
w bibliotece, w czytelni, jak traktować książki, zwłaszcza te pożyczone z biblioteki, a także poznały tajniki
powstawania książki. Poza formalną stroną zajęć,
odbyły się także twórcze warsztaty: dzieci ułożyły
obrazkową historyjkę, dotyczącą powstawania książki,
a także odpowiadały na zadane zagadki związane
z tytułami utworów dla dzieci, pracą w bibliotece itp.
– Takie spotkania to szansa nie tylko na przyzwy-

Czytanie bajek

Przedszkolaki z Komprachcic uczestniczą w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, każdego dnia
nauczyciele i rodzice czytają dzieciom książki,
a raz w miesiącu bajkę interpretuje zaproszony
gość, ostatnio Przewodniczący Rady Gminy – p.
Łukasz Dydzik.
Dzieci lubią słuchać bajek – i tych wierszowanych,
i tych pisanych prozą. Czytanie bajek to doskonała
inwestycja w rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Słuchając bajek dziecko zanurza
się w krainie fantazji i uczy się interpretować różne
sytuacje, rozwiązywać trudności. Bajki pomagają
zrozumieć świat i siebie. Bajka wpływa na zachowanie
i myślenie, buduje światopogląd i wartości moralne.
Poprzez kontakt dziecka z literaturą dziecięcą rozwijane są jego zasoby językowe, pogłębiana wiedza
i pobudzany intelekt, wyobraźnia oraz twórcze myślenie. Obcowanie z literaturą umożliwia poznawanie

Wielkanoc w muzeum

Przedszkolaki z Ochódz poznają obrzędy i zwyczaje wielkanocne na Śląsku Opolskim, uczestnicząc w zajęciach w Muzeum Wsi Opolskiej.
Dzieci z Przedszkola Publicznego w Ochodzach udały
się na wycieczkę do bierkowickiego skansenu na początku marca i uczestniczyły tam w warsztatach
edukacyjnych organizowanych pod nazwą „Obrzędy
i zwyczaje wielkanocne na Śląsku Opolskim”. Elementem wycieczki było również oglądanie wystawy
z elementami dekoracji świątecznych oraz obserwowanie zdobienia jaj tradycyjnymi technikami:
rytowniczą, czyli wydrapywania wzoru (najczęściej
motywy roślinne) nożykiem na zafarbowanej wcześniej skorupce jaj oraz batiku, czyli pisania gorącym
woskiem po białej skorupce jaja. Przedszkolaki
samodzielnie ozdabiały przygotowane przez rodziców pofarbowane jajka, wydrapując wymyślony
przez siebie wzór wykałaczką maczaną w occie.
Dzieci z dużym zaangażowaniem „wyczarowywały”
pisanki, które z pewnością ozdobią wielkanocne
stoły w domach dzieci.

czajenie najmłodszych do korzystania z bogactwa
bibliotek, ale także na wzbogacenie słownictwa
o nowe – czasem naprawdę trudne dla kilkulatków
wyrazy: ilustrator, korektor, introligator, wydawca.
Po warsztatach dzieci wykazały się także wiedzą
między innymi na temat szanowania książek, jak
obchodzić się z książką, czego nie wolno z książkami
robić – mówi nauczycielka Joanna Zaleska.
Przedszkolaki wysłuchały interpretacji bajki „Kot
w butach”, a nawet wcieliły się w rolę ilustratorów,
wykonując rysunki do tej popularnej historii. Kulminacyjnym wydarzeniem było rozstrzygnięcie Przedszkolnego Konkursu Fotograficznego organizowanego
pod hasłem „Rodzinne czytanie”. Zwycięzcy i wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Komprachcicach oraz pamiątkowe dyplomy.

Przedszkolaki, dyrektor placówki – p. Beata Dobosz
oraz pracownicy przedszkola serdecznie dziękują
dyrektor p. Barbarze Langner i pracownikom biblioteki
za zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu
rozbudzania zainteresowań czytelniczych dzieci.
Publiczne Przedszkole w Ochodzach Przedszkolaki zapewniają: „Jeszcze do Was wrócimy! ”.

środków stylistycznych, a tym samym poprawia
sposób wysławiania się dzieci. Szczególną atrakcją dla
najmłodszych jest gość specjalny, który raz w miesiącu
odwiedza przedszkole, aby odczytać wybraną historię.
W poprzednich miesiącach czytali: Dyrektor PSP im.
ks. J. Twardowskiego w Komprachcicach – p. Anita
Jesse, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Komprachcicach – p. Barbara Langner oraz kierownik ZOPO – p.
Anna Białoskórska.
Pamiętajmy o tym, że czytanie bajek, to fantastyczny
budulec więzi rodzica z dzieckiem. Wspólne czytanie
i słuchanie sprawia, że relacje rodzinne stają bardziej
serdeczne i zażyłe. W dzisiejszym świecie, gdy rodzice
są zabiegani, wspaniałą alternatywą są audiobooki,
które chociaż nie mogą zastąpić bezpośredniego
kontaktu rodzica z dzieckiem, pozwalają najmłodszym
docenić wartości opowiadanych historii.

Barbara Nowotny

Wszystkim Rodzicom i zaproszonym
Gościom serdecznie dziękujemy
za udział w akcji.
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Piłka łączy

Ze względu na problemy związane z zaległościami wobec właściciela obiektu sportowego przy
ul. Kowalskiej w Opolu, drużyna piłki ręcznej
Gwardia Opole została zmuszona znaleźć halę,
która do czasu zakończenia przebudowy opolskiego Okrąglaka, umożliwiłaby rozgrywanie
spotkań w ramach PGNiG Superligi – najwyższej
klasy rozgrywkowej w Polsce.

Pomocną dłoń dla piłkarzy ręcznych z Opola wyciągnął Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka,
podpisując 15 lutego w towarzystwie Wiceprezydenta Miasta Opole – Marcina Rola, porozumienie
udostępnienia do końca obecnego sezonu hali przy
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Ze względu na duże
problemy finansowe klubu oraz znaczenie Gwardii
Opole dla całego województwa opolskiego, władze
gminy zdecydowały się umożliwić gwardzistom
korzystanie z obiektu za symboliczną złotówkę.
– Współpraca na niwie sportowej jest jednym z elementów współpracy między sąsiadującymi samorządami. Dla mnie tego typu relacje były zawsze
priorytetem – powiedział podczas podpisywania
porozumienia Wójt Gminy Leonard Pietruszka.
Drużyna Gwardii Opole zdążyła rozegrać na kom-

Mini siatka – wielka szkoła

10 marca na hali OSiR w Komprachcicach odbył
się finału powiatu opolskiego w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Turniej rozgrywany
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach.

Oprócz placówki z Wawelna wśród dziewcząt wystąpiły szkoły podstawowe z Łubnian, Murowa oraz
Niemodlina (SP nr 1). W rozgrywkach chłopców
wystąpiły również Łubniany i Murów oraz Dobrzeń
Wielki. Były to niezwykle wyrównane i emocjonujące
zawody. Po dwóch zwycięstwach najlepszą w kategorii chłopców okazała się drużyna z Murowa,
drugi był Dobrzeń Wielki, szkoła z Łubnian zajęła
trzecie miejsce.

prachcickiej ziemi zaledwie dwa spotkania (z Azotami
Puławy oraz Wisłą Płock), ponieważ niespodziewanie
doszło do porozumienia z właścicielem hali przy
ul. Kowalskiej, który zdecydował się znacznie obniżyć koszty wynajmowania obiektu, co pozwoliło
na powrót opolskich szczypiornistów na „swoją” salę.
– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wójtowi Leonardowi Pietruszce za wsparcie, którego nam
udzielił. Ta pomoc była nieoceniona – powiedział
Wiceprezydent Miasta Opole – Marcin Rol.
Gwardia Opole zakończyła rundę zasadniczą na 9
miejscu, tracąc do miejsca gwarantującego udział
w fazie play-off tylko jeden punkt. Gwardziści będą
rywalizować o utrzymanie z m.in. Pogonią Szczecin
oraz Śląskiem Wrocław.

Ogromnym sukcesem młodych siatkarek z Wawelna
zakończył się turniej dziewcząt, które z kompletem
zwycięstw zajęły pierwsze miejsce. O kolejnych
lokatach decydowała tzw. mała tabela, ponieważ
pozostałe zespoły zdobyły tyle samo punktów.
Ostatecznie drugie miejsce zajęły Łubniany, trzecie
Niemodlin, czwarte Murów. Najlepszą Zawodniczką
turnieju została Michelle Maculak (Wawelno), Najlepszym Zawodnikiem Igor Kocik (Murów). Obie
zwycięskie drużyny będą reprezentowały nasz powiat
w półfinałach wojewódzkich. Gratulujemy i życzymy
powodzenia!
Szkołę z Wawelna reprezentowały: Katarzyna Kucharska, Michelle Maculak, Patrycja Siendzielorz,
Justyna Neuman, Kinga Błazińska, Wanessa Labisch,
Alexandra Żywiołek, Kinga Dolipska, Wiktoria Krug,
Aleksandra Tomaszewska

Komplet wyników:
Dziewczęta:
PSP Wawelno – PSP Łubniany		
PSP Wawelno – SP nr 1 Niemodlin
PSP Wawelno – PSP Murów		
PSP Łubniany – SP nr 1 Niemodlin
PSP Łubniany – PSP Murów		
SP nr 1 Niemodlin – PSP Murów

rozgrywek dysponowały takim samym dorobkiem
punktowym. Wspaniała forma strzelecka Dawida
Jakusa, reprezentującego drużynę SFD Futsal Team,
pozwoliła tej ekipie zająć pierwsze miejsce dzięki
korzystniejszemu bilansowi bramkowemu, a samemu
zawodnikowi zagwarantowała tytuł króla strzelców
(36 bramek).
Podczas oficjalnego podsumowania 13 edycji KLF,
oprócz przekazania dyplomów oraz pucharów dla
najlepszych zespołów, zostali wyróżnieni najlepsi
zawodnicy występujący na parkiecie komprachcickiej
hali. Nagrody wręczał Wójt Gminy Komprachcice
Leonard Pietruszka wraz z dyrektorem Ośrodka
Sportu i Rekreacji Arkadiuszem Tabiszem. Specjalne
wyróżnienie otrzymał Michał Winsze – za opiekę nad
dokumentacją, oraz Karol Jurkiewicz, autor analiz
pomeczowych. Nagrodę fairplay otrzymała drużyna
Stara Gwardia Opole, która wielokrotnie pomagała
organizatorom KLF, udostępniając wynajętą przez
siebie halę innym drużynom, by te mogły rozegrać
zaległe mecze.
– Najmilszym aspektem tej edycji był moim zdaniem
udział drużyny kobiecej. Widziałem kilka meczy
w wykonaniu tego zespołu i bardzo mi imponuje ich techniczny styl gry. Co prawda nie udało

im się wygrać jeszcze żadnego spotkania, jednak
do trzech razy sztuka i mam nadzieję, że odniosą
swoje pierwsze zwycięstwo w następnej edycji
KLF – opowiada Arkadiusz Tabisz, dyrektur Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
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na zlecenie Gminy Komprachcice
nakład: 1500 egz.

Skład i druk:
Drukarnia „Sady”, Krapkowice

2:1
2:1
2:1
2:0
1:2
2:0

Chłopcy:
PSP Murów – PSP z OS Dobrzeń Wielki 2:1
PSP Murów – PSP Łubniany		
2:0
PSP z OS Dobrzeń Wielki – PSP Łubniany 2:1

Piotr Szczubiał

Koniec ligi
Pod koniec lutego zakończyła się 13 edycja
Komprachcickiej Ligi Futsalu – rozgrywek cieszących się coraz większą popularnością w całym województwie opolskim. Po raz kolejny nie
obyło się bez zaciętej rywalizacji, sportowej złości oraz przede wszystkim pięknej gry fairplay.
W tej edycji wzięły udział 24 drużyny, rywalizujące
w trzech klasach rozgrywkowych. Emocji nie brakowało w każdej z nich. Zdecydowanie najwyższy
poziom w I lidze reprezentowały zespoły Bongo
Opole oraz Bassau Prószków – zwycięzcy poprzedniej edycji KLF. Ostatecznie drużynie z Prószkowa
nie udało się obronić tytułu, tracąc do opolskiej
ekipy pięć punktów. Za najlepszego zawodnika
I ligi został uznany Michał Zboch, reprezentujący
drużynę zwycięzców. Pod koniec rywalizacji w II
lidze, w walce o bezpośredni awans liczyły się aż
trzy zespoły, które przez cały czas reprezentowały
bardzo wysoki poziom. Ostatecznie tryumfowała
ekipa UNS Team Opole, wyprzedzając Sąsiadów
Opole tylko o dwa punkty. Zacięta walka miała
miejsce także w najniższej klasie rozgrywkowej.
Podobnie jak w I lidzie, wysokim poziomem wyróżniały się dwie drużyny, które po zakończeniu
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