
Są takie gry, które nie wywołują w rodzicach 
przerażenia, że dziecko znów poświęci czas 
na zabawę, a nie naukę; że dzieje się „coś złego” 
i że zdarza się coś, nad czym rodzic nie zawsze 
panuje.

To gry planszowe, karciane, ale też uczące lo-
gicznego myślenia, strategii i zdrowego współza-
wodnictwa gry komputerowe, czy elektroniczne. 

Wbrew pozorom, cieszą się one dużym powodze-
niem wśród dzieci i młodzieży, a organizatorzy 
Festiwalu Gier Planszowych w Komprachcicach, 
czyli radni: Anna Bodzioch, Agnieszka Zyzik oraz 
Krzysztof Szopa potrafili tę wiedzę o młodych 
mieszkańcach wykorzystać i już po raz trzeci 
zorganizowali w styczniu br. spotkanie wielbicieli 
planszówek.

Więcej na str. 5

Maciej Nawrocki w plebiscycie gazety NTO 
na Najpopularniejszego Trenera Roku zdobył 
ten tytuł, uzyskując najwięcej głosów w powiecie 
opolskim. Trener młodych piłkarzy ręcznych 
cieszy się sympatią i jest jednym z kreatorów 
sportowego środowiska Gminy Komprachcice. 
Do tytułu podchodzi z dystansem, ale przyznaje, 
że jest to miłe wyróżnienie. Trenera roku pytamy 
też o plany na 2018 rok…

– Pamiętajmy, że to tytuł na najpopularniejsze-
go trenera! Życzyłbym sobie, żeby być nomi-
nowanym w kategorii trenera roku ze względu 
na osiągnięcia sportowe… Ale jest mi bardzo 
miło, że zostałem zgłoszony do plebiscytu. 
To zasługa rodziców moich zawodników, którzy 
przez Krzysztofa Sobkowa dokonali zgłoszenia. 
Zdobyłem około 130 głosów – wszystkie pocho-
dzą od rodziców, chłopaków i oczywiście moich 

najbliższych, ponieważ nie ukrywam, że wielką 
akcję wśród rodziny zrobiła moja żona. Mam 
nadzieję, że to się przekuje na wartość sportową. 
Czego oczekuję w 2018 roku? Lubię pracować 
z zawodnikami, chociaż wiadomo, że mamy róż-
ne okresy, raz jest lepiej, raz gorzej. Rok 2018 
to bardzo szczególne plany – dzielę je na dwie 
kategorie. Kategoria młodzików – walczymy 
o wygraną i zdobycie tytułu Mistrza Wojewódz-
twa. Tytuł mistrza lub wicemistrza uprawnia nas 
do reprezentowania regionu na etapie central-
nym. Z młodzikami nie przegraliśmy jeszcze ani 
jednego meczu, jesteśmy na razie na pierwszym 
miejscu w grupie, ale to dopiero połowa sezonu. 
Co do juniorów – założenia są bardzo podobne, 
tylko sytuacja nieco inna. Do końca sierpnia 
tego roku trwają przygotowania, od września 
zaczynamy sezon i nie ukrywam, że też chciał-
bym powalczyć – o pierwsze lub drugie miejsce 

w województwie. Czy uda się to zrealizować? 
Jest wiele czynników pozasportowych: chłopcy 
zmieniają szkoły, przechodzą do ponadgimna-
zjalnych, część z nich próbuje się dostać do szkół 
mistrzostwa sportowego. Jeśli im się uda – a tego 
właśnie każdemu życzę, aby wybrał właściwą 
drogę – będą mieli mniej czasu na reprezento-
wanie klubu. Wszystko przed nami.

KOMPRACHCICE, OPOLE

Małe teatry na wielkiej scenie
KOMPRACHCICE

X Ogólnopolski Festiwal 
Kolęd i Pastorałek “Hej! 
Kolęda, kolęda”

KOMPRACHCICE

Jeszcze się nie zgrali!

KOMPRACHCICE

Popularny i skuteczny

O czym marzą aktorzy niewielkich, amatorskich 
teatrów? Czasami o tym, by chociaż raz wystąpić 
na profesjonalnej scenie… Po debiucie dwóch grup 
teatralnych „Akcik” oraz „Cyrk Osobliwości” możemy 
sądzić, że „raz” to może być za mało. Artystom, eki-
pie technicznej i dyrektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Komprachcicach towarzyszyliśmy tym 
razem za kulisami. Przygotowania do wystawienia 
spektaklu” W przestrzeni dwóch światów” rozpo-
częły się wczesnym popołudniem, swoją pomoc 
zaoferowali pracownicy Opolskiego Teatru Lalki 
i Aktora, którzy zapewnili profesjonalną obsługę.

Więcej na stronie 4 Więcej na str. 4
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CO PRZYNIOSĄ NAJBLIŻSZE MIESIĄCE?

Potrzeby i oczekiwania

TO JEST WAŻNE 

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2018

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Droga do zdrowia

Mieszkańcy Gminy Komprachcice oczekują wiele 
po obecnym roku – prócz nadziei osobistych, 
sukcesów w prywatnym życiu, oczekują zmian 
w publicznej przestrzeni. Mamy dla nich dobre 
wiadomości. Planowane w 2017 roku przedsię-
wzięcia nabierają teraz realnych barw.

LEPSZE DROGI
Prawo sprzyja uproszczonym – i dzięki temu 
tańszym w realizacji – procedurom wykonywania 
niektórych robót budowlanych. Wykorzystanie 
takiej opcji przez Wójta Gminy Komprachcice – 
Leonarda Pietruszkę pozwoli na szybsze i tańsze 
remonty gminnych dróg. W tym przypadku nie 
będzie obowiązku opracowywania kosztownych 
dokumentacji projektowych, a przetarg na re-
monty odbędzie się tylko jeden. Dzięki temu 
w uchwale budżetowej na rok 2018 nastąpiła 
zmiana – przeniesiono część środków finanso-
wych przeznaczonych pierwotnie na projekty 

dróg do tej części budżetu, w którym są fundusze 
na sfinansowanie remontów. Nadzór nad prawid-
łowym wykonaniem zadania będzie nadzorowany 
przez specjalistę zatrudnionego z zewnątrz.

BEZPIECZNIEJ MIĘDZY WSIAMI
Jeszcze w tym roku ma się zakończyć inwestycja 
budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 
Komprachcice – Ochodze. Gmina Komprachcice 
zaciągnie na mocy uchwały długoterminowy 
kredyt na wkład własny do tego projektu, który 
wynosi około 1 000 000 zł. Podpisanie umowy 
na tę inwestycję, realizowaną w ramach Sto-
warzyszenia „Aglomeracja Opolska”, zostanie 
podpisane wiosną. Gmina przygotowała już 
także dokumentację ciągu pieszo-rowerowego 
Wawelno – Polska Nowa Wieś.

RONDO W KOMPRACHCICACH
Jedno z najbardziej oczekiwanych przez miesz-

kańców Komprachcic przedsięwzięć. Przedsta-
wiciele gminy w powiecie deklarują, że budowa 
ronda rozpocznie się w kwietniu tego roku.

STRAŻNIK GMINNY
Wysokie poczucie bezpieczeństwa to jedno 
z pierwszych kryteriów, jakie potencjalni miesz-
kańcy biorą pod uwagę przy szukaniu miejsca 
do życia. To równie ważne dla obecnych miesz-
kańców. Wzmocnić to poczucie ma przedsta-
wiciel Straży Miejskiej w Opolu, który na mocy 
porozumienia między samorządami będzie pełnił 
służbę również na w komprachcickich sołectwach. 
Radni gminni uchwałą nr XXXI.219.2017 wyrazili 
zgodę na zawarcie porozumienia o utworzeniu 
wspólnej Straży Miejskiej. Koszty utrzymania 
Straży Miasto Opole oraz Gmina Komprachcice 
będą pokrywały proporcjonalnie do kosztów 
działania SM na ich terenie.

1)  od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 
ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni 
z wyłączeniem gruntów zajętych pod tereny 
mieszkaniowe (oznaczone symbolem B), dla 
których określa się stawkę 0,38 zł od 1 m2 
powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem re-
witalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych 
na terenach, dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,77 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 22,50 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pub-
licznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
z wyłączeniem budynków gospodarczych, dla 
których określa się stawkę – 4,60 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

3)  od budowli – 2% ich wartości, określonej 
na podstawie ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Podczas spotkania opłatkowego z czytelnikami 
(12 grudnia 2017) w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Komprachcicach, odbyła się prelekcja połą-
czona z prezentacją na temat metod terapeu-
tycznych Techniką Bowena, którą prowadziła 
Barbara Woś.

Na co dzień pani Woś jest wykładowcą na Poli-
technice Opolskiej, a prywatnie jest mieszkanką 
Polskiej Nowej Wsi. Technika Bowena jest terapią 
manualną, która składa się z specyficznych ru-
chów wykonywanych palcami przez terapeutę 
ma mięśniach, ścięgnach, bezpośrednio na skórze 

lub przez cienką odzież. Zazwyczaj zabiegi wyko-
nuje się raz w tygodniu. Terapia oddziałuje na cały 
organizm. Może być ukierunkowana na konkretny 
problem – ból. Technika Bowena przynosi bardzo 
dobre efekty w różnego rodzaju dolegliwoś-
ciach m.in. przy bólach karku, pleców, lędźwi, 
dyskopatii, rwie kulszowej, skoliozie, schorzeniach 
bioder, kolan, stóp, zwyrodnieniach, chorobach 
neurologicznych (np.: udary, SM), problemach 
jelita grubego, krążenia i wielu innych. W trakcie 
spotkania niektórzy czytelnicy mieli okazje wy-
próbować na sobie ową technikę, prezentowaną 
przez terapeutę. Chętnych do skorzystania było 

wielu. Technika Bowena może być z powodze-
niem stosowana u wszystkich, niezależnie od wie-
ku i stanu zdrowia. Brak jest przeciwwskazań do jej 
stosowania. Często wystarczy kilka zabiegów, 
by ustąpiła dolegliwość. Na zakończenie prezen-
tacji czytelnicy zostali poczęstowani wypiekami 
świątecznymi a wszystkim zebranym Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej złożyła życzenia 
Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

Opracowała: Barbara Langner, 
Dyrektor GBP Komprachcice
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Wysokość stawek podatku od środków transportu na rok 2018

POLSKA NOWA WIEŚ

Byliśmy razem

1)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach)
Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 816
powyżej 5,5 do 9 włącznie 1308
powyżej 9 i poniżej 12 1596

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopusz-
czalna masa całkowita 

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej 
niż 

mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za rów-

noważne

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

Dwie osie
12 2136 2160

Trzy osie
12 17 2136 2160
17 25 2496 2580

25 3000 3024
Cztery osie

12 25 2496 2592
25 29 3000 3024
29 3024 3036

3)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używa-
nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.884 zł;

4)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używa-
nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu po-
jazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy 

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie) z zawie-
szeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

Dwie osie
Od 12 ton do 36 ton 

włącznie
2304 2352

powyżej 36 ton 3000 3024
Trzy osie i więcej

od 12 ton do 36 ton 
włącznie

2304 2352

powyżej 
36 ton

Do mniej 
niż 40 ton

3000 3024

Od 40 ton 3024 3036

5)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 1320 zł;

6)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespo-
łu pojazdów: naczepa / 
przyczepa + pojazd sil-

nikowy  (w tonach )

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

Jedna oś

nie mniej 
niż 12 ton

do 36 ton 
włącznie

1296 1404

powyżej 36 ton 1404 1548

Dwie osie

nie mniej 
niż 12 ton

do 36 ton 
włącznie

1764 1788

powyżej 36 ton 2172 2232

Trzy osie i więcej

nie mniej 
niż 12 ton

do 36 ton 
włącznie

1872 1884

powyżej 36 ton 1896 1908

7)  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem 
kierowcy:

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych

mniejsza niż 22 miejsca 1848

równa lub większa niż 22 miejsca 1956

W restauracji Urban w Polskiej Nowej Wsi, w pięknej świątecznej atmosferze 
mieszkańcy gminy Komprachcice, którzy z różnych powodów pozostali 
w tym czasie sami spotkali się, by wspólnie przełamać się opłatkiem. 
Na uroczyste spotkanie wigilijne, którego organizatorem był Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, zaproszonych zostało 
blisko 100 osób z terenu gminy, a także Leonard Pietruszka – Wójt Gmi-
ny Komprachcice, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Komprachcicach, sołtysi, ksiądz proboszcz.
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SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Jest takie miejsce
Kolędy i pastorałki wykonywane przez wokali-
stów-amatorów, którzy zjechali do Komprachcic 
z różnych stron regionu, a nawet spoza granic 
województwa, wypełniły salą widowiskową 
ośrodka 13 stycznia br.

Jak każdego roku, tak i w tym, atmosfera X Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek “Hej! 
Kolęda, kolęda” była dla uczestników i publicz-
ności niezwykła. Nagrody wręczali m.in. Poseł 
na Sejm RP – Ryszard Galla oraz Wójt Gmi-
ny Komprachcice – Leonard Pietruszka. Jury 
w składzie: Klaudia Borczyk, Łukasz Szuba oraz 
Robert Klimek przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:
w kategorii I (klasy I-III szkół podstawo-
wych i młodsi)
I miejsce: Młyńska Marlena

II miejsce: Karolina Budziak
III miejsce: Dominika Głąb
Wyróżnienie: Dorota Głąb
w kategorii II (IV-VII klasa szkół podsta-
wowych oraz gimnazjum)
I miejsce: Natalia Ochmańska
II miejsce: Patrycja Dorosiewicz
III miejsce: Justyna Sitarek
Wyróżnienie: Hanna Kotula
Wyróżnienie: Oliwia Baron
Wyróżnienie: Paweł Szweda
w kategorii III (szkoły ponadgimnazjalne 
i dorośli)
I miejsce: Jarosława Letka
II miejsce: Julia Dota
III miejsce: Kamil Janoszek
w kategorii IV (zespoły)
I miejsce: Zespół WORK IN PROGRESS

II miejsce: Zespół ZAZIK
III miejsce: Zespół GWIAZDECZKI
Wyróżnienie: Duet – Paulina Przybyła i Anto-
nina Lniak
Patronat nad wydarzeniem, prócz „Wieści Gminy 
Komprachcice” objęły również: Radio DOXA, 
Radio Opole”, „Radio Park”, „Tygodnik Ziemi Opol-
skiej”, ” Tygodnik Krapkowicki”, „Nowa Gazeta”.

Aktorzy dwóch komprachcickich grup teatral-
nych: „Cyrk Osobliwości” (dorośli) oraz „Akcik” 
(dzieci i młodzież) wystawili spektakl „W prze-
strzeni dwóch światów” na dużej scenie Opolskie-
go Teatru Lalki i Aktora. Dochód z wydarzenia 
został przeznaczony dla podopiecznych Domo-
wego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

Spektakl „W przestrzeni dwóch światów” powstał 
w ramach projektu „Eduko – Edukacja Kulturowa 
Opolszczyzny” i jest reżyserskim dziełem Renaty 
Gliniorz, dyrektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Komprachcicach. Wyjątkowość tego 
przedstawienia to treść oparta na utworach nie-
pełnosprawnego, młodego chłopca, Pawła Bila 
oraz muzyka, która grana przez zespół znanych 
artystów na żywo, jest tłem dla opowiadanej 
historii. Nic więc dziwnego, że premiera znalazła 
uznanie wśród zaproszonych na nią przedstawi-

cieli Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. 
To właśnie dzięki tej organizacji teatry z Kom-
prachcic znalazły się na profesjonalnej scenie.
– Mieliśmy wszyscy okazję spotkać się z bardzo 
profesjonalną obsługą. Zawodowa załoga, duża 
scena, ciężkie kotary, wielkie zaplecze, garde-
roby, prawdziwa widownia – wymienia Linda 
Wencel, instruktorka SOK, ale też aktorka „Cyrku 
Osobliwości”.

Zagranie na profesjonalnej scenie to dla niej akurat 
nie nowość, ale dla najmłodszych aktorów już 
tak. Sześcioletnia Liliana Lubczańska w spektaklu 
wystąpiła po raz pierwszy i od razu na deskach 
prawdziwego teatru. Jej koleżanka Milena Mitura 
(9 l.) przyznaje, że duża scena jej nie przeraża 
i na próbie czuła się bardzo dobrze. Tak też wy-
padła cała ekipa – w trakcie przedstawienia nie 
widać było po nikim tremy, tylko profesjonalne 

podejście do wykonywanego tego wieczoru 
zawodu aktora.
Na scenie grał na żywo zespół, który tworzyli: 
Jacek Mielcarek, Kuba Mielcarek, Łukasz Gliniorz, 
Michał Gliniorz i Lechosław Mól.
Organizacją i sprzedażą cegiełek zajęli się wo-
lontariusze hospicjum, a dyrektor i pracowni-
cy Opolskiego Teatru Lalki i Aktora udostępnili 
obiekt i wsparli wszystko wiedzą, umiejętnościami 
i własnym czasem. 

KOMPRACHCICE, OPOLE

Małe teatry na wielkiej scenie

Dyrektor SOK, Renata Gliniorz 
udziela ostatnich przed wyjściem na scenę rad

Szczotki i grzebienie w ruch - garderoba  
pozwala poczuć się (zasłużenie!) prawdziwymi gwiazdami

Najmłodsze adeptki teatralnej sztuki  
przygotowują się pod opieką Patrycji Sobańskiej

Paweł Bil, na podstawie którego utworu powstał  
spektakl, również miał okazję podglądać aktorów zza kulis
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KOMPRACHCICE

Jeszcze się nie zgrali!

KOMPRACHCICE, KLUB SENIORA

Babciu, Dziadku?!

Organizatorzy dorocznego festiwalu gier plan-
szowych mogą mieć powody do zadowolenia 
– trzecia edycja tego spotkania cieszyła się 
dużym zainteresowaniem młodszych i starszych 
mieszkańców gminy. Pięć godzin okazało się 
za mało, by wszystko wygrać, lub przegrać!

Już po raz trzeci komprachciccy radni zorganizo-
wali i poprowadzili zimową imprezę, która wyma-
gała od uczestników nie lada umiejętności. Tym 
było trudniej, że tym razem o miano najlepszych 
graczy walczyły między sobą pokolenia: dzieci 
i ich dziadkowie. Młodzi mieszkańcy gminy nieźle 
się czują grach planszowych, czego dali wyraz 
w poprzednich edycjach festiwalu. Seniorzy 
podjęli wyzwanie i z sukcesem poświęcili się 
rozgrywkom umysłowym, pokazując młodszemu 
pokoleniu jak się gra w warcaby oraz „chińczyka”.
Przy jednym ze stołów zasiedli: Adam Chrzanow-
ski z babcią Weroniką Trzaska (na zdjęciu niżej). 
Adam zdradził, że jego ulubioną grą są warcaby, 
podobnie jak babci. Przyszli oboje, aby dobrze 
pobawić się w czasie ferii. Adam wziął udział 
w m.in. turnieju gry w warcaby oraz w grze Tetris.

– Startuję dla zabawy, nie liczę na dobry wynik, 
ale to przecież nie jest takie ważne – przyznaje 
chłopiec.

Pięć godzin intelektualnej zabawy w sali wi-
dowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach minęło szybko. Uczestnicy 
mieli do dyspozycji gry plan-
szowe, logiczne oraz karciane, 
mogli wziąć udział w turnieju 
elektronicznej gry Tetris oraz 
w konkurencjach zaplanowa-
nych przez organizatorów. Jak 
każdego roku, tak i teraz wszy-
scy oczekiwali na „koło fortuny”, 
rozkręcane co godzinę, w którym 
każdy miał szansę na zdobycie upominków. 
Nagrody i dyplomy trafiły natomiast do najlep-
szych, którymi okazali się: Michał Zając (I miejsce), 
Dominik Niestrój (II miejsce) i Alinka Florkiewicz 
(III miejsce). W grze logicznej Quarto I miejsce 
zajął Jan Zyzik, II miejsce Dominika Kandziora,  III 
– Emilia Waliczek.
Współorganizatorem festiwalu był komprachcicki 

Klub Seniorów z Komprachcic „Uśmiech Seniora”, 
którego członkinie przygotowały słodkie wypieki. 
Smakowite pyszności ufundowała „Piekarnia i Cu-
kiernia” Państwa Dydzik. Sponsorem wszystkich 
nagród oraz poczęstunku był Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Komprachcicach oraz 
Samorządowy Ośrodek Kultury.

Imprezę wsparli swoją pracą uczniowie – wolon-
tariusze Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. 
J. Twardowskiego w Komprachcicach, pracujący 
(ale i bawiący się) pod opieką nauczycielki Mał-
gorzaty Szopy.

Dagmara Duchnowska

Mimo faktu, że niemal wszyscy członkowie kom-
prachcickiego Klubu Seniora mają wnuki, to na 
pewno odbiegają od klasycznego wizerunku babci 
i dziadka. Z okazji swojego święta dowiedli, że 
energetyczna zabawa we wspólnym gronie to 
najlepszy sposób na spędzenie dnia. Seniorzy 
zebrali się 29 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka 
w Samorządowym Ośrodku Kultury. Było ciasto, 
kawa oraz wspólne śpiewanie. Po biesiadowaniu 
seniorzy udali się na spektakl.

Gry planszowe pozwalają dzięki zabawie nabyć umiejętności, które przydają 
się nie tylko w tej konkretnej sytuacji; uczą:
–  współzawodnictwa, czyli podlegającego etycznym zasadom uczciwego 

dążenia do celu.
–  przewidywania, czyli myślenia o kilka kroków do przodu, opracowywania 

i wdrażania określonych strategii
–  logicznego myślenia, czyli zmuszają do analizy i syntezy dostępnych danych, 

uczą poszukiwania i wyboru najlepszych rozwiązań, ale też matematyki!
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OPOLSKA LIGA ROBOTÓW

Komprachcice znów zaczęły
Trwają rozgrywki IV sezonu Opolskiej Ligi Ro-
botów 2017/2018. Otwarcie zmagań odbyło 
się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kom-
prachcicach 20 grudnia 2017 r. Już po raz drugi 
nasz ośrodek został wybrany do rozpoczęcia 
ligi imprezą „Komprachcickie Walki Robotów”. 
Przyjechało 110 zawodników, wśród których byli 
przedstawiciele gminy Komprachcice, reprezen-
tanci szkół-organizatorów.

W ramach wydarzenia rozgrane zostały dwie 
konkurencje: Lego Sumo oraz Lego Konstruktor. 
Organizatorami walk robotów były: Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pol-
skiej Nowej Wsi, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Twardowskiego w Komprachcicach oraz 
firma Bunlab.
Podczas zawodów towarzyszyliśmy uczniom 
klasy informatyczno-matematycznej, pracu-
jących pod opieką nauczyciela Łukasza Jurka, 
którzy zdradzali nam tajniki startów, budowy 
robotów i sposoby na rywali.
Dwa trzyosobowe zespoły gimnazjalistów z klasy 
II d: Paulina Pruchnicka, Łukasz Dec, Andrzej 
Smolin, Bartosz Bareja, Dawid Labusga, Michał 
Zając wypadli tego dnia z konkurowania o miano 
najlepszych w kategorii „Lego sumo”, która tylko 
z pozoru wydaje się łatwa. Dwóch zawodni-
ków, dwa roboty, jedna arena i spryt oraz siła, 
aby przepchnąć rywala poza granice maty, jak 
w prawdziwym sumo. Tylko trzeba pamiętać 

o tym, że i wymiary, i waga robota jest dość ściśle 
określona. Te, które startowały w Komprachcickich 
Walkach Robotów nie mogły być większe niż 
15 cm na 15 cm, i nie cięższe niż 1 kg.
– Nasz był za lekki, ważył tylko 730 gramów – 
przyznaje Michał Zając.
Drugą konkurencją jest „Konstruktor”.
– Zbudowany i zaprogramowany robot startuje 
z czerwonej kartki na arenie i musi „coś” zrobić, 
my na przykład chcemy, że nasz robot powyrzucał 
klocki z areny, ale może też je pozbierać – mówi 
Łukasz Dec.
Grupa pracuje podczas zajęć lekcyjnych i dodat-
kowych nad takim programowaniem, uczy się 
wcześniej, teraz więc musi wykorzystać wiedzę 
i umiejętności:
– Są też takie turnieje, podczas których jest tak 
zwana „ukryta konkurencja” i wtedy nie wiemy, 
co trzeba będzie zrobić. Dowiadujemy się do-
piero podczas zawodów – wyjaśnia Łukasz Dec 
i dodaje: – Tutaj musimy zaprogramować robota 
tak, aby obracał ramieniem i to szybko.
Roboty są robione z oryginalnych części lego, 
użycie innego klocka powoduje dyskwalifikację 
przez sędziego. Oryginalne zestawy są włas-
nością zespołów – kupuje je szkoła bądź gmina. 
Uczniowie korzystają z nich na zajęciach, lekcjach 
oraz – oczywiście – na turniejach takich, jak KWR.
Co zdaniem gimnazjalistów jest najtrudniejsze? 
na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Dawid 
Labusga, który robotyką zajął się trochę z za-

interesowań, a trochę z przypadku, wymienia:
– Najtrudniejsza jest sama budowa robota, utrzy-
manie wagi, wymiarów i to tak, aby spełniał 
założone funkcje… Jak się pojmie te podstawy 
to już idzie dobrze.
W osiemnastoosobowej klasie jest tylko jedna 
dziewczyna – Paulina Pruchnicka liczyła na ot-
warcie klasy przyrodniczo-matematycznej, która 
przygotowałaby ją do studiów medycznych, ale 
ponieważ już wcześniej interesowały ja kompute-
ry i roboty, nie ma nic przeciwko temu profilowi. 
W zawodach grudniowych, otwierających ligę 
brała udział po raz pierwszy.
Uczniowie przyznają, że rozgrywkom towarzy-
szą emocje. Czasami o zwycięstwie zdecydują 
szczegóły nie związane z budową czy programo-
waniem, a na przykład fakt, czy robot ma umyte 
koła – kurz, drobinki brudu spowodują, że tarcie 
może być zbyt duże, a wygrana zbyt odległa.
O emocjach mówi też sędzia Paweł Gawron:
– Takie przedsięwzięcie to wyzwanie pod wzglę-
dem organizacyjnym. Szczególnie w przypadku 
najmłodszych zawodników, którzy strasznie 
przezywają przegraną.

Docenienie jednostek z Komprachcic jako or-
ganizatorów poprzedniego otwarcia ligi spowo-
dowało, że i w tym roku Komprachcickie Walki 
Robotów zaczęły sezon. Paweł Gawron przyznaje, 
że najtrudniej zrobić zawody otwierające i finał. 
Na zakończenie uczniowie pojadą do Zdzieszowic.
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PIŁKA RĘCZNA

Komprachcickie Mikołajki

PIŁKA RĘCZNA

Gwiazdkowe zawody

W dniach 8 – 10 grudnia 2017 r. LKS OSiR 
Komprachcice, organizował turniej piłki ręcznej 
„Komprachcickie Mikołajki”, który trwał trzy dni, 
a każdego dnia grała inna kategoria wiekowa. 

W grupie chłopców (kategoria dzieci – r. 2005 
i młodsi, wygrała drużyna Olimpu Grodków. Nasi 
zawodnicy zajęli 3 miejsce. W sobotę odbyły się 
rozgrywki młodzików (r. 2003 i młodsi), które LKS 
OSiR Komprachcice, liderzy Opolskiej Ligi Młodzi-
ków bez problemu wygrali. W niedzielę, wystąpili 
juniorzy młodsi (r. 2002 i młodsi), a w grupie tej 
zwyciężył MOS Wrocław. Nasi zawodnicy zajęli 
drugie miejsce. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do organizacji 
bardzo udanego turnieju oraz Okręgowemu 
Związkowi Piłki Ręcznej w Opolu, który dofinan-
sował zmagania podczas pierwszych dwóch dni 
turnieju oraz Starostwu Powiatowemu w Opolu, 
które wsparło nas finansowo w organizacji turnieju 
juniorów młodszych.
Kategoria Dzieci (r. 2005 i młodsi)
1. Olimp Grodków
2. Orzeł Opole
3. OSiR Komprachcice
4. Tarnów Opolski

Najlepszy zawodnik turnieju:
Jakub Luksa (Orzeł)
Najlepszy strzelec:
Piotr Kuka (Olimp) – 18 bramek
Najlepszy bramkarz: Kamil Jurek (OSiR)
Najlepszy zawodnik naszej drużyny:
Michał Litwiniec
Kategoria Młodzicy (r. 2003 i młodsi)
1. OSiR Komprachcice
2. Moto Jelcz Oława
3. UKS 31 Rokitnica Zabrze
4. Orzeł Opole
Najlepszy zawodnik turnieju: Fabian Sosna (OSiR)
Najlepszy strzelec:
Filip Wawrzyniak (Moto Jelcz Oława)
Najlepszy bramkarz: Przemysław Stachera (Orzeł)
Najlepszy zawodnik naszej drużyny:

Tymoteusz Sobków

Kategoria Juniorzy młodsi (r. 2002 
i młodsi)
1. MOS Wrocław
2. OSiR Komprachcice
3. Moto Jelcz Oława
4. OZPR`02
Najlepszy zawodnik turnieju: Jakub Sobków (OSiR)
Najlepszy strzelec:
Jakub Gładkowski (MOS Wrocław)
Najlepszy bramkarz: Damian Okoń (OSiR)
Najlepszy zawodnik naszej drużyny:
Filip Wrzesiński

W dniach 15–17 grudnia 2017 w hali Obornickiego 
Centrum Sportu odbył się V Gwiazdkowy Turniej 
Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Burmistrza 
Obornik Tomasza Szramy. Jak co roku do Obornik 
zjechały jedne z najlepszych zespołów Polski 
w kategorii wiekowej Młodzik, wśród nich – LKS 
OSiR Komprachcice.

W turnieju wystartowało 10 zespołów m.in. Iskra 
Bydgoszcz – mistrz Polski w tej kategorii wie-
kowej w „Szczypiorniaku na Orlikach”, Chrobry 
Głogów – mistrz województwa dolnośląskiego. 
W pierwszym dniu chłopcy zagrali dwa mecze. 
W pierwszym meczu zmierzyli się z Chrobrym 
Głogów, z którym przegrali 16:26. Drugim spot-
kaniem tego dnia był mecz z drużyną Czuwaj 
Przemyśl. Mimo dobrego meczu i prowadzenia 
na 5 minut przed końcem spotkania prowadzili 
15:12, błędy ostatnich minut sprawiły, że zawod-
nicy musieli przełknąć gorycz drugiej tego dnia 
porażki (15:16). W drugim dniu chłopcy zagrali 
ostatnie dwa mecze w grupie oraz pojedynek 
ćwierćfinałowy. Pierwszy mecz z gospodarza-
mi turnieju Spartą Oborniki Wlkp. Wypadł źle: 
wczesna pora rozgrywania spotkania, wysunięta 
obrona gospodarzy i subiektywne sędziowanie 
spowodowały trzecią porażkę, 13:18. Ostatnie 
spotkanie grupowe – mecz z MKS Brodnica 
– pozwoliło na pokazanie naszych mocnych 
stron. Mecz zakończył się zasłużonym i wysokim 
zwycięstwem 22:13. Czwarte miejsce w grupie 

dało nam awans do ćwierćfinału, w którym za-
graliśmy z najlepszym zespołem turnieju Iskrą 
Bydgoszcz, ale właśnie świadomość przewagi 
pozycji przeciwnika sprawiła, że komprachcicza-
nie przegrali ten mecz przed jego rozpoczęciem 
(6:19). W niedzielę zmierzyliśmy się o kolejne 
miejsca. W pierwszym meczu zagraliśmy z drugą 
drużyną Sparty Oborniki Wlkp i wygraliśmy 
15:9. Mecz o miejsce 5, zagraliśmy z obecnym 
wiceliderem Lubuskiej Ligi Młodzików drużyną 
ZEW Świebodzin. Nasi zawodnicy podbudowani 
zwycięstwem w pierwszym niedzielnym me-
czu zagrali na swoim bardzo dobrym poziomie, 
funkcjonowała zarówno obrona jak i gra w ataku, 
co dało nam drugie zwycięstwo tego dnia 16:11, 
i w efekcie 5 miejsce w turnieju. Najwięcej bramek 
w naszej drużynie w całym turnieju zdobył Fabian 
Sosna (37 bramek), który otrzymał nagrodę dla 
najlepszego zawodnika drużyny.
Chłopcy pokazali ogromną determinację w walce 

o każdą bramkę, nie podłamali się trudnym po-
czątkiem turnieju, a występ na tym turnieju był 
doskonałą nauką, która powinna zaprocentować 
w drugiej rundzie tego sezonu. Ogromne gratu-
lacje dla wszystkich zawodników oraz trenera.
Młodzicy wystąpili w składzie:
Mateusz Lellek – Fabian Sosna, Marek Hryniewicz, 
Daniel Jendryca, Tymoteusz Sobków, Adam Purul, 
Michał Szkopiński, Tomasz Jakubowski, Bartosz 
Hryniewicz, Stanisław Łepek, Feliks Świerc, To-
masz Świerc, Aleksander Komor
Trener: Maciej Nawrocki

Wyniki:
1. Iskra Bydgoszcz
2. Chrobry Głogów
3. Czuwaj Przemyśl
4. Sparta Oborniki Wlkp
5. OSIR Komprachcice
6. ZEW Świebodzin
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JUDO

Waleczni chłopcy

PIŁKA RĘCZNA

Najlepsi w Świdnicy

PIŁKA NOŻNA

Zbliżenie klubów

14 stycznia w Bielsku-Białej odbył się VII Mię-
dzynarodowy Turniej judo „Pokonujemy granice”, 
w którym udział wzięło dwóch zawodników tre-
nujących w Sekcji Judo Komprachcice: Franciszek 
Skiera oraz Igor Rybak. 

Pierwszy z judoków stoczył jedną zaciętą wal-
kę, którą niestety przegrał, drugi z chłopców Igor 
po morderczych 5 pojedynkach w ne-waza (par-
ter) wywalczył III miejsce. W turnieju brało udział 
około 1300 judoków z 95 klubów, poziom walk był 
bardzo wymagający, więc naszym judokom należą 
się ogromne gratulacje za odwagę, waleczność 
i wytrwałość.

Młodzieżowa drużyna LKS OSiR 
Komprachcice wygrywa turniej 
w Świdnicy. Zawodnicy wygrali 
wszystkie swoje mecze: OSIR – 
GOKIS Kąty Wrocławskie 28:15, 
OSIR – ŚKPR Świdnica 30:25, OSIR 
– UKS Dobroszyce 31:20, OSIR – 
Siódemka Legnica 30:29.

Młodzicy wystąpili w następującym 
składzie: M. Lellek – F. Sosna, D. 
Jendryca, T. Sobków, M. Hryniewicz, 
A. Purul, T. Jakubowski, F. Świerc, T. 

Świerc, B. Hryniewicz, A. Komor. 
Trener: Maciej Nawrocki
Ostateczne wyniki turnieju:
1. OSIR Komprachcice
2. Siódemka Legnica
3. ŚKPR Świdnica
4. UKS Dobroszyce
5. GOKIS Kąty Wrocławskie

Nagrodę dla najlepszego bramkarza 
turnieju otrzymał Mateusz Lellek, 
a nagrodę dla najlepszego zawodni-
ka drużyny otrzymał Fabian Sosna.

Pod koniec minionego roku – 29 grudnia – pod nazwą „Bliżej Klubów”, odbył się świąteczno-
-noworoczny turniej piłkarski dzieci rocznik 2006 i młodszych. Impreza, w której rywalizowali 
zawodnicy pięciu klubów odbyła się w hali OSiR Komprachcice. 

Organizatorem turnieju był LZS Gazownik Wawelno, patronat nad rozgrywkami objął Opolski 
Związek Piłki Nożnej w Opolu, Wójt Gminy Komprachcice. Partnerem w organizacji imprezy był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. W turnieju udział wzięły drużyny: GKS Komprachcice, 
GZ LZS Dąbrowa, LKS Skalnik Gracze, UKS Spiders Krapkowice, LZS Gazownik Wawelno. Każdy 
zespół rozegrał cztery mecze (rozgrywki odbywały się zgodnie z zasadą „każdy z każdym”), tylko 
reprezentacja Krapkowic wszystkie swoje wysoko wygrała. Ostateczna kwalifikacja przedstawiała 
się następująco: I m. – UKS Spiders Krapkowice, II m. – GKS Komprachcice, III m. – LKS Skalnik 
Gracze, IV m. – LZS Gazownik Wawelno, V m. – GZ LZS Dąbrowa.
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