
RINA, GAPA, MEDI, GRIWEK, DRAGON I TIJA – 
KOLEJNI STRAŻACY W JEDNOSTCE OSP W DOME-
CKU, PRAWDZIWI WYCZYNOWCY I SPECJALIŚCI 
W SWOJEJ KATEGORII. SZEŚĆ PSÓW TRENUJE 
ZE STRAŻAKAMI Z DOMECKA, KTÓRZY W TYM 
ROKU OFICJALNIE UTWORZYLI GRUPĘ RATOW-
NICZO-POSZUKIWAWCZĄ OSP DOMECKO. 

Treningi z psami trwają jednak dłużej, 
już od minionego roku rozpoczęły się 
przygotowania do egzaminów, które 
psy wraz ze swoimi opiekunami muszą 
przejść, aby móc pomagać w odnajdy-
waniu i ratowaniu ludzi.

– Z psami trenujemy od roku, żeby 
móc przystąpić do egzaminów, właśnie 

trwają w Nowym Sączu – mówi Seba-
stian Dambiec, Komendant Gminny 
OSP oraz Naczelnik OSP Domecko: 
– Podstawowy egzamin, to tak zwane 
„zerówki”, kiedy potwierdza się podsta-
wowe umiejętności, kolejny – „jedynki”. 
Mam nadzieję, że uda się osiągnąć 
ten status.

Na egzamin pojechały dwa psy – Sła-
womira Jaszcza i Iwony Spólnickiej 
– ponieważ wymóg jest taki, że mogą 
do niego przystąpić zwierzęta, które 
ukończyły osiemnaście miesięcy. 

Obecnie w grupie działa dwunastu 
strażaków i sześć psów.

– W minionym roku zakupiliśmy dzięki 
wsparciu Urzędu Gminy w Komprachci-
cach trochę sprzętu i najważniejsze 
– Inspekcja Transportu Drogowego 
podarowała gminie samochód, który 
dzięki Wójtowi został przekazany naszej 
grupie: otrzymaliśmy samochód, w któ-
rym będziemy przewozić sprzęt i psy. 
Do tej pory korzystaliśmy z prywatnych 
aut – wyjaśnia Sebastian Dambiec.

Więcej na stronie 3

Na zdjęciu: Druh Andrzej Smolin przy 
samochodzie, przygotowanym do pracy 
Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej OSP 
Domecko
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PODCZAS DYSKUSJI NAD WYDATKOWANIEM PIE-
NIĘDZY W ROKU 2021 Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
DLA WSI KOMPRACHCICE I POLSKIEJ NOWEJ 
WSI, MIESZKAŃCY OBU SOŁECTW ZDECYDOWALI 
O TYM, BY NA GRANICY TYCH MIEJSCOWOŚCI, 
PRZY KOMPLEKSIE „ORLIK” (ULICA ROLNICZA) 
POWSTAŁ PUMPTRACK. PIERWSZE WERSJE DO-
KUMENTÓW JUŻ POWSTAŁY I JAK TO ZWYKLE 
BYWA Z PROJEKTAMI I TEN W CZASIE PRAC NAD 
KONCEPCJĄ, ROZWINĄŁ SIĘ.

Obecnie mamy dwie wersje przestrzeni 
dla jednośladów: wersja mini, która 
ma powstać do końca tego roku i druga 
dużo bardziej rozbudowana, na którą 
samorząd pozyska dotację. Koncepcję 

komprachcickich pumptracków opra-
cowuje projektant Hisham Atwah, któ-
rego ekspercką wiedzą wspiera sporto-
wiec i konsultant – Robert Grochowicz. 
Pierwszy, mniejszy, obiekt powstanie 
już niebawem – gmina uzyskała dotację 

zewnętrzną na ten projekt, w związku 
z czym pieniądze z funduszu sołeckiego 
najprawdodpobniej wrócą do budżetu 
gminy.

Dagmara Duchnowska

CZYTELNIK PODZIELIŁ SIĘ Z NAMI 
OPINIĄ O – JEGO ZDANIEM – NIE-
LOGICZNYM I ZNIECHĘCAJĄCYM 
SYSTEMIE OPŁAT ZA POSIADA-
NIE KOMPOSTOWNIKA. OBECNIE 
ZGŁOSZENIE KOMPOSTOWNIKA 
OZNACZA, ŻE ZA WYWÓZ ŚMIECI 
ZAPŁACIMY O 1 ZŁ MNIEJ, CO DLA 
WIELOOSOBOWEJ RODZINY MOŻE 
OZNACZ AĆ KILK A ZŁ O T YCH 
OSZCZĘDNOŚCI MIESIĘCZNIE, ALE… 
JEDNOCZEŚNIE NIE MOŻNA MIEĆ 
KUBŁA NA BIOODPADY! MIESZKAŃ-
CY GMINY KOMPRACHCICE OTRZY-
MALI INFORMACJĘ O KONIECZNOŚCI 
ODDANIA KUBŁA. NASZ CZYTELNIK 
ZWRACA UWAGĘ, ŻE W TEN SPO-
SÓB SAMORZĄD ODCHODZI OD IDEI 
GMINY EKOLOGICZNEJ, PONIEWAŻ 
POSIADACZE KOMPOSTOWNIKÓW, 
KTÓRZY WSKAZALI JE W DEKLA-
RACJACH NIE MOGĄ NIEKTÓRYCH 
ODPADÓW ROŚLINNYCH TAM 
SKŁADOWAĆ, A W PRZYPADKU 
WIĘKSZEJ ILOŚCI, NIE MOGĄ TEŻ 
SKORZYSTAĆ Z PSZOK. O KOMEN-
TARZ POPROSILIŚMY WÓJTA GMI-
NY KOMPRACHCICE – LEONARDA 
PIETRUSZKĘ.

Czy ta sytuacja może być 
problemem dla mieszkań-
ców, którzy zgłosili, że po-
siadają kompostownik?
– Przyznaję, że problem ist-
nieje i szukamy rozwiązania 

tej nieco absurdalnej sytu-
acji. Wszystko zaczęło się 
wraz ze zmianami w aktach 
prawnych związanych z go-
spodarką odpadami: usta-
wodawca wcześniej wprowa-
dził obowiązek posiadania 
brązowego kubła dla każdej 
posesji, co spowodowało, 
że wprowadziliśmy ten obo-
wiązek niezależnie od tego, 
czy ktoś na posesji ma kom-
postownik czy go nie ma. 
Nie wszystkim mieszkańcom 
się to spodobało, niejeden 
raz byłem uczestnikiem 
dyskusji: po co nam kubeł? 
po co mamy za niego płacić? 
Jak ktoś miał kompostownik, 
do tego drobny inwentarz, 
to najzwyczajniej w świecie 
tych odpadów organicznych, 
które miał wsadzić do kubła, 
nie miał. Kiedy tylko usta-
wodawca umożliwił rozróż-
nienie w opłatach na tych, 
którzy mają kompostownik 
i tych, którzy chcą mieć ku-
beł BIO, przeprowadziliśmy 
wśród mieszkańców akcję, 
zachęcając do składania 
deklaracji o posiadaniu 
kompostownika. Co więcej, 
ustawodawca mówi: możesz 
uchwałą rady docenić tych, 
którzy deklarują, że mają 

kompostownik zwalniając 
ich z części opłaty za śmie-
ci, czyli dając upust, w na-
szym przypadku jeden złoty 
od osoby.

Czy istnieje rozwiązanie 
tego problemu?
– Ja uważam, że albo miesz-
kańcy otrzymają konkretny 
upust, wyższy niż jeden zło-
ty na osobę za posiadanie 
i zgłoszenie kompostownika, 
albo mogą nie rezygnować 
z kubła BIO, mimo tego, 
że mają kompostowniki, 
bo tego prawa nikt im nie 
może zabrać. Oczywiście, 
w takim wypadku tracą 
tę złotówkę. Ja jestem przy-
kładem takiego rozwiązania: 
mam kompostownik i nie 
zrezygnowałem z BIO, móg-
łbym mieć upust na opłacie 

w wysokości sześć złotych 
miesięcznie, ale nie korzy-
stam z tej ulgi – w związku 
z tym, mam brązowy kubeł 
i jeśli zachodzi taka koniecz-
ność, korzystam również 
z PSZOK-u.

Decyzja należy do miesz-
kańców, ale jeśli ktoś zde-
cyduje, że mimo posiada-
nia kompostownika, chce 
również korzystać z kubła 
BIO, co powinien zrobić?
– Wystarczy deklaracja 
złożona w Urzędzie Gminy 
w Komprachcicach. Pamię-
tajmy tylko o tym, że nie bę-
dzie naliczany upust.

Dziękuję za wyjaśnienia.

Dagmara Duchnowska
Grafika: pixabay.com, licencja CC
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Dokończenie ze strony 1
Wójt Gminy, Leonard Pietruszka przyznaje, 
że samochód mógł trafić w różne miejsca, 
jednak o przekazaniu go na mocy umowy 
dla grupy, działającej przy OSP Domecko 
zdecydowało kilka rzeczy:
– Od kilku lat składaliśmy wnioski do In-
spekcji Transportu Drogowego, że jeśli 
będzie możliwość otrzymania samocho-
du, który zostanie wycofany z ich pracy, 
to chcielibyśmy go otrzymać. To są bardzo 
dobre auta, z niewielkim na ich wiek prze-
biegiem, w bardzo dobrym stanie. Kiedy 
wartość samochodu Inspekcji spadnie 
poniżej dwudziestu pięciu tysięcy złotych, 
mogą go przekazać innym instytucjom. 
Dlaczego przekazałem auto właśnie grupie 
poszukiwawczo-ratowniczej? Ponieważ dla 
nich to nie jest tydzień pasji, krótkotrwałe 
hobby, słomiany zapał. To ponad półtora 
roku zaangażowania, treningów, codzien-
nej pracy, wysiłek ludzi, dzięki którym 
możemy się czuć bezpiecznie, bo dzięki 
powstaniu tej grupy, specjalistycznej, któ-
rych niewiele w województwie, bo chyba 
tylko trzy – zwiększa się szansa na urato-
wanie czyjegoś życia. Dlatego też, kiedy 
dowiedziałem się, że samochód zostanie 
przekazany gminie, podjąłem natychmia-
stową, świadomą decyzję, jako wójt, aby 
przekazać ten samochód w imieniu Gminy 
Komprachcice tej grupie ludzi.
Treningi z psami odbywają się w różnych 
okolicznościach, porach dnia, pogodzie, 
miejscach. Systematyczny trening grupy 
jest niezbędny. Leonard Pietruszka również 
brał w nim udział, został przeprowadzony 
w Polskiej Nowej Wsi wczesną wiosną:
– Było już ciemno, schowałem się w gru-
zowisku, bez poinformowania przewod-
nika psa, gdzie jestem, schowany, nieco 
przykryłem się jakimiś starymi drzwiami 
i w tej wieczornej ciszy słyszałem, jak 
biegnie pies. Wystarczyło kilkadziesiąt 
sekund, aby mnie odnalazł, stanął i szcze-
kał do czasu pojawienia się ratownika. 
To niezwykłe uczucie, że nasze życie zależy 
od tego zwierzęcia, jego intuicji, węchu, 
zdolności. Tych naturalnych umiejętności 
nie zastąpi żadna, nawet najbardziej pre-
cyzyjna maszyna, wytwór naszego umysłu 
a nie natury – opowiada Wójt Gminy i do-
daje: – Pamiętajmy, może nie za dzień, nie 
za tydzień, nie za miesiąc i oby nigdy, ale 
jeśli zajdzie taka potrzeba grupa z psami 

ruszy na ratunek ludziom w każdym miej-
scu, nie tylko na terenie naszej gminy.
Strażacy z psami trenują dwa razy w tygo-
dniu, są to prywatne psy członków grupy, 
szkolone do poszukiwań, ras borded colie, 
owczarek belgijski i owczarek szwajcar-
ski. Teren do ćwiczeń musi być często 
zmieniany, żeby psy nie przyzwyczaiły 
się do określonej lokalizacji, zapachów.
– Staramy się trenować w różnych miej-
scach, ale zazwyczaj jest to las, wolna 
przestrzeń – mówi Sebastian Dambiec.
Z psami pracują strażacy, którzy sa-
modzielnie uczą się być instruktorami 
psów poszukujących. W przygotowaniach 
do uruchomienia grupy wsparli jednost-
kę z Domecka strażacy z Suchego Boru, 
w którym również działa podobna sekcja.
– Przeszkolili nas odnośnie działania GPS, 
pokazali, jak wyglądają poszukiwania, jak 
należy iść z kompasem, jak odczytać mapę 
– wymienia Naczelnik OSP Domecko.
Samochód, nowy nabytek strażaków, zo-
stał już oklejony, a wewnątrz montowane 
są boksy dla psów i miejsca na sprzęt. 
W zeszłym roku zakupione zostały urzą-
dzenia lokalizacyjne GPS, w których jest 
wgrana mapa i którymi można się posłu-
giwać podczas poszukiwań. Z funduszu 
sołeckiego Domecka została też zakupiona 
kamera termowizyjna i jedna obroża dla 
psa, współpracująca z GPS.
– To duży wydatek, bo taka obroża kosztuje 
ponad pięć tysięcy złotych, ale psy i tak 
informują o odnalezieniu dotarciu do celu 
szczekaniem.

Dagmara Duchnowska

#OCHOTNIC Z A STR A Ż POŻ ARNA DOMECKO

RINA NA PEWNO CIĘ ZNAJDZIE

Psy poruszają się szybko, a teren rzadko im sprzyja 
– mimo to są nieocenionym pomocnikiem strażaków 
w akcjach.

Treningi wymagają nie tylko czasu, ale też tworzenia 
warunków, które psy mogą spotkać w swojej pracy – 
trening dla psa nie jest zabawą, więc i przestrzeń musi 
spełniać określone wymagania i nawiązywać np. do skut-
ków katastrof.

„Odnaleziony” przez psa strażak – o dotarciu do celu 
pies informuje donośnym szczekaniem.

Jednostka OSP  z Domecka własnymi siłami dokonuje 
zmian w przestrzeni samochodu, aby służyły zarówno 
strażakom, jak i psom. Prace niebawem zostaną za-
kończone.

DWUMIESIĘCZNIK GMINY KOMPRACHCICE 3



WIĘCEJ ŚWIATŁA!
W poprzednim roku na terenie Gminy 
Komprachcice postawionych zostało 
14 nowych solarnych lamp ulicznych, 
obecnie trwa montaż kolejnych.
Trwa wybór wykonawcy zlecenia, nie 
jest to przetarg, ponieważ oszacowa-
nie zamówienia nie przekraczało 130 
000 zł. Przewidzianych do montażu jest 
17 lamp: w Komprachcicach (Osiedle 
Bursztynowe oraz przy ul. Słonecznej) 
– 9 szt., Polska Nowa Wieś (ul. Lipowa, 
ul. Rynkowa) – 3 szt., Domecko (ul. Zie-
lona) – 2 szt., Dziekaństwo (ul. Opolska) 
– 1 szt., Wawelno (ul. Niemodlińska i ul. 
Szkolna) – 2 szt

ROŚNIE W SIŁĘ 
Jeszcze tylko kilka tygodni dzieli nas 
od zakończenia prac przy budowie 
altany na boisku sportowym w Wa-
welnie. Jeśli tylko będzie to możliwe, 
oficjalne otwarcie altany – kolejnego 
obiektu w kompleksie sportowym Wa-
welna – połączone zostanie z imprezą 
plenerową dla mieszkańców sołectwa 
i sąsiednich wsi.

PACHNĄCO I SŁODKO 
Wiejski sad w Wawelnie cieszy oko, 
pozwala odpocząć, dzieli się zbiorami, 
ale wymaga też wiele pracy. W maju 
trwały porządki w sadzie, który wygląda 
imponująco, a przecież jego historia 
rozpoczęła się zaledwie trzy lata temu. 
Sad i ogród powstał dzięki inicjatywie 
mieszkańców sołectwa i uzyskaniu 
dofinansowania w wysokości 6000 zł 
w ramach programu „Działaj Lokalnie” 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Wawelno, które dołożyło do tej kwoty 
własne pieniądze oraz pracę społeczną. 
Na sad były też przeznaczane środki 

z funduszu sołeckiego i Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Mar-
szałkowskiego.

OSZCZĘDZAMY I SZUKAMY 
Statystycznie w domu jedna osoba 
zużywa prawie 150 litrów wody na dobę, 
nie uwzględniając wody używanej 
do podlewania ogródka czy trawnika. 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
zachęca do oszczędzania wody przez 
oryginalny projekt, zachęcając do uży-
wania deszczówki do podlewania ogro-
dów, trawników, roślin doniczkowych, 
mycia tarasów, zewnętrznych ele-
mentów domu czy małej architektury, 
a nawet rowerów i oszczędzania w ten 
sposób wody z kranu. Deszczówka jest 
darmowa. Pozwala więc zaoszczędzić 
kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych 
miesięcznie. Ale co najważniejsze – po-
zwala zaoszczędzić wodę pitną, której 
nie da się niczym innym zastąpić.
W ramach promowania używania desz-
czówki razem z firmą GreenContrast 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
wykonało 13 grafik w gminach Borów 
Niemodlińskich, ale widać je tylko... 
kiedy pada. Pomysłodawcy zachęcają: 

szukajcie graffiti w swoich gminach 
i pamiętajcie: deszczówką podlewanie 
oszczędza wodę w kranie.
Graffiti zrealizowano w ramach ścieżki 
tematycznej „Działaj Lokalnie i Eko-
logicznie” programu Działaj Lokalnie. 
Partnerem ścieżki jest Fundacja WWF 
Polska. „Działaj Lokalnie” to program 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolno-
ści realizowany przez Akademia Rozwo-
ju Filantropii w Polsce i sieć Ośrodków 
Działaj Lokalnie, w tym Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich.

Dagmara Duchnowska

#KOMPR ACHCICE 

RZUT OKA NA SPRAWY
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Z MONIKĄ JOSEK, DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W WAWELNIE ROZMAWIA DAGMARA DUCHNOWSKA

Powoli zajęcia w szkole wracają do normy. 
Was czeka nie tylko konieczność przywró-
cenia zajęć, ale też inwestycja, ponieważ 
właśnie placówka w Wawelnie zostanie pod-
dana termomodernizacji. Na jakim jesteście 
etapie tego projektu?
– Inwestycja jest prowadzona przez Gminę Kom-
prachcice. Z informacji, które posiadam wynika, 
że jest już podpisana umowa z wykonawcą, 
od kilku tygodni odwiedza nas projektant, który 
projektuje całą inwestycję (zadanie jest realizo-
wane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – red.), był 
też wykonawca, który zapoznał się z warunkami 
realizacji inwestycji. Z tego, co wiem, projekt 
ma powstać do końca sierpnia. Oznacza to, 
że sezon grzewczy jesień-zima 2021/2022 bę-
dzie jeszcze prowadzony w oparciu o spalanie 
tradycyjne, natomiast cała inwestycja ma być 
zakończona do 2022 roku i wtedy przejdziemy 
na ogrzewanie gazowe.
Wiadomo jaki będzie zakres tych prac?
– Na parterze szkoła jest częściowo zmoder-
nizowana, ze względu na remont przedszkola 
i tak naprawdę tutaj jest dużo zrobione. Mamy 
w budynku już nowe okna, więc na pewno nie 
będą wymieniane, modernizacji podlegać będzie 
natomiast cała instalacja grzewcza, włączając 
źródło ciepła. Dzięki temu, że w Wawelnie jest 
dostępna sieć gazowa, nie będzie problemu 
z podłączeniem się do ekologicznego źródła 
ciepła. Będzie przeprowadzone również do-
cieplenie stropu dachu, zewnętrzne ściany 
i modernizacja sieci elektrycznej.
A sam dach? Można stworzyć kolejne sale 
na poddaszu?
– Z pewnością przydałaby się taka przestrzeń, 
ale niestety, modernizacja dachu nie jest ujęta 
w tym projekcie, a to byłoby niezbędne.
A ile jest dzieci w tej chwili w szkole?
– W tej chwili mamy 109 dzieci i młodzieży 
z oddziałem przedszkolnym, czterdzieścioro 
jest w oddziale przedszkolnym i można powie-
dzieć, że to pełne obłożenie, na przyszły rok 
mamy 42 miejsca. Jeszcze nie mamy jednego 
oddziału – klasy piątej, to efekt tego roku, 
kiedy siedmiolatki i sześciolatki poszły razem 
do szkoły. Czyli nie mamy jednej klasy, ale sal 
już jest za mało.
Jak sobie w takim razie poradzicie?
– Właśnie się nad tym zastanawiam, ponieważ 
na drugi oddział przedszkolny została przezna-
czona świetlica, bo taka była i jest potrzeba, 

więc obecnie nie mamy typowej świetlicy. Wy-
korzystujemy po prostu jedną z sal po zajęciach. 
Jest w szkole pracownia komputerowa, która 
w przyszłości będzie musiała być salą do co-
dziennej pracy pedagogicznej. Za dwa lata, 
gdy pojawi się ten brakujący oddział, może być 
problem. Wawelno się rozwija, dzieci jest coraz 
więcej, musimy przygotować się na zwiększenie 
liczby przedszkolaków i uczniów.
Do spraw do rozważenia dochodzi też kwe-
stia sali gimnastycznej. Mamy przystosowaną 
salę, ale jest to pomieszczenie niewymiarowe. 
Konieczna jest również modernizacja boiska 
szkolnego, które obecnie nie spełnia obowią-
zujących standardów.
A z drugiej strony uczniowie o wybitnych 
osiągnięciach sportowych…
– Tak, to prawda. To jest duża zasługa i wielka 
praca naszego nauczyciela wychowania fizycz-
nego, pana Piotra Szczubiała. Przypomnijmy, 
że kilka razy z rzędu byliśmy najbardziej uspor-
towioną szkołą w gminie.
Warto podkreślić, że również w okresie nauki 
zdalnej nasi uczniowie, zachęcani przez nauczy-
ciela do codziennej aktywności, dwukrotnie 
zdobyli nagrody w ogólnopolskim projekcie 
„Drużyna Energii”.
W mijającym roku szkolnym nie mogliście 
przeprowadzić wielu imprez szkolnych. Bar-
dzo odczuliście – nauczyciele i uczniowie 
– konsekwencje pandemii?
– Nie wydarzyło się dużo imprez, na które wszy-
scy czekali: integracyjne spotkania, wyjazdy, 
wyjścia do kina, wyjazdy na zieloną szkołę, 
wycieczki klasowe.
A jak nauczyciele poradzili sobie z nauką 
zdalną?
– Jestem pełna podziwu dla nich i będę to za-
wsze podkreślała – wielki ukłon w stronę na-
uczycieli, bo z nauką zdalną poradzili sobie 
doskonale. Nauczyciele musieli nabyć umie-
jętności z cyfryzacji i poradzili sobie bardzo 
dobrze. W drugiej fali pandemii było już łatwiej, 
nauczyciele pracowali wykorzystując aplikację 
MS Teams, z której zostali przeszkoleni, ale rok 
temu, kiedy z dnia na dzień dowiedzieliśmy się, 
że mamy pracować zdalnie, kiedy nie mieliśmy 
praktycznie narzędzi, bo jedynym cyfrowym 
narzędziem był e-dziennik, były obawy.
Uczniowie dobrze współpracowali zdalnie? 
Coś was – nauczycieli – zaskoczyło w pracy 
zdalnej?
– Uczniowie szybko nabyli umiejętności pracy 
zdalnej, również dzieci z klas jeden-trzy świetnie 
sobie radziły, uczestniczyły chętnie w lekcjach, 

były aktywne. Nie miały oporu przed włącze-
niem kamery, swobodnie się zachowywały. 
W klasach starszych, cztery – sześć było różnie, 
ale pojawiły się dzieci, które w nauce zdalnej 
odkryły siebie bardziej i chętniej uczestniczyły 
w zajęciach niż w lekcjach w szkole. Natomiast 
im starsi uczniowie, tym było trudniej. Być 
może jest to związane z tym, że mają obawy 
przed pokazaniem swojego wizerunku w ka-
merze, że nie wszystko da się w takiej relacji 
kontrolować. Część uczniów miała trudności 
z systematyczną pracą, mobilizacją do nauki, 
samodzielnością, aktywnością na lekcji.
A jak przedszkole działało w czasie pandemii?
– Przedszkole zostało zamknięte na trzy tygo-
dnie pod koniec marca. Gdy było to już możliwe, 
mieliśmy tylko dwójkę, a później trójkę dzieci – 
były to dzieci rodziców zaangażowanych w tak 
zwane działania covidowe, ale nauczycielki 
przedszkola regularnie wysyłały materiały dzie-
ciom, rozdawały karty pracy rodzicom i rodzice 
w domu sami pracowali z dziećmi, włożyli w tym 
czasie mnóstwo pracy, za to też chciałam ro-
dzicom podziękować. Mamy też e-dziennik 
w przedszkolu, był kontakt na whatsapie, 
stworzyliśmy grupy do bezpośredniego kon-
taktowania się.
Teraz, w zasadzie już pod koniec roku szkol-
nego, wracacie. Widać, że uczniowie pracują 
normalnie. Szybko wracamy do normalności?
– Zdajemy sobie sprawę, że uczniowie wracają 
do szkoły z różnymi doświadczeniami, a także 
lękami i obawami. Staramy się, aby w szko-
le dzieci i młodzież nie odczuwały strachu, 
obaw, ale też by mogły razem się bawić, po-
być ze sobą. Po powrocie do szkoły wszystkie 
klasy miały spotkanie z pedagogiem szkolnym 
i wychowawcą. Aby zadbać o ich dobrostan 
wprowadziliśmy projekt „Tydzień ulgi”. Jest 
to akcja zainicjowana przez Uniwersytet Ja-
gielloński, do której oficjalnie przystąpiliśmy. 
Chodzi o to, żeby uczniowie mieli czas bez nauki, 
sprawdzianów, bez jakichkolwiek obciążeń, 
a przede wszystkim żeby odbudowali relacje 
między sobą. Wychowawcy będą prowadzić 
zajęcia integracyjne ze swoją klasą, może wyj-
ście poza szkołę, wyjazd do Zoo, oczywiście 
w reżimie. Planujemy też dzień sportu, wyjście 
do Kniejówki w Siedliskach, na zaproszenie koła 
łowieckiego, z którym współpracujemy. Przede 
wszystkim, zależy mi, aby uczniowie nie odczuli 
zmiany spowodowanej pandemią, bo uczniowie 
mają w szkole czuć się bezpiecznie i swobodnie.

Dziękuję za rozmowę.

#PUBLIC ZNA SZKO Ł A PODSTAWOWA W WAWELNIE

UCZNIOWIE MAJĄ SIĘ CZUĆ BEZPIECZNIE I SWOBODNIE
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PRZEDSZKOLAKI Z WAWELNA ORAZ UCZNIOWIE 
PIERWSZEJ KLASY PSP W WAWELNIE PRZY-
GOTOWAŁY DLA SWOICH RODZICÓW WYSTĘPY 
ARTYSTYCZNE Z OKAZJI DNIA MATKI I DNIA OJCA. 

Ponieważ nie mogą jeszcze zaprezento-
wać swoich talentów w bezpośrednich 
spotkaniach, nauczycielki nagrywały 
filmy, które zostały przesłane rodzi-
com. Za projekt odpowiedzialne były 

nauczycieli przedszkola: Aleksandra 
Smolinska, Olga Kauf, Sandra Smolin-
-Stupak oraz nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej: Anna Gaida-Martyna.

MIESZKAŃCY DOMECKA WITAJĄ CIEPŁE DNI 
PRACAMI SPOŁECZNYMI – NA SOŁECKIM BOISKU 
PRZYGOTOWUJĄ TEREN DO NOWYCH URZĄ-
DZEŃ PLACU ZABAW, KTÓRY POWSTANIE TUTAJ 
DZIĘKI PIENIĄDZOM Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO. 
PORZĄDKUJĄ TEŻ TEREN WOKÓŁ ISTNIEJĄCEJ 
INFRASTRUKTURY.

W ramach ostatnich prac została zebrana 
darń wokół ścianki wspinaczkowej, wy-
mieniono piasek, zdemontowano ławki, 
aby przesunąć je w inne miejsce, tworząc 
przestrzeń do nowych urządzeń placu 
zabaw. W kolejnych spotkaniach miesz-
kańcy rozbiorą kostkę pod plenerowym 
stołem do ping-ponga, który także zo-
stanie przesunięty w inne miejsce placu 
przy remizie.
– W pracach biorą udział mieszkańcy wsi, 
zwłaszcza strażacy, ale też coraz młodsi 

– sołtys Damian Litwiniec podkreśla, 
że przykład rodziców aktywizuje dzieci.
Tym razem teren porządkowali: Kamil 
Bara (7 l.) i jego brat Bartek (11 l.) z kolegą 
Emanuelem Bryla (12 l.). Chłopcy poma-
gali w tworzeniu miejsca na nowy plac 
zabaw, kopiąc, wyrównując teren, gra-
biąc. Najmłodsi uczestnicy społecznych 
prac podkreślali, że są strażakami, bo – 
jak mówili – „strażaków tutaj najwięcej”.

Dagmara Duchnowska

POWIAT OPOLSKI UDZIELA W 2021 R. MIESZKAŃ-
COM POWIATU, W TYM I GMINY KOMPRACHCICE, 
DOTACJI NA WYMIANĘ WĘGLOWYCH KOTŁÓW C.O. 
NA KOTŁY EKOLOGICZNE. CELEM JEST POPRAWĘ 
JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
w Starostwie Powiatowym w Opolu przy 
ul. 1 Maja 29, uwzględniając wymaga-
nia ogłoszone zgodnie z Uchwałą Nr 
1525/21 Zarządu Powiatu Opolskiego 
z dn. 4 maja 2021 r. Szczegółowe in-
formacje są dostępne na stronie bip.

powiatopolski.pl i pod numerem tele-
fonu: 77 54 15 144.
Dotacja przysługuje mieszkańcom 
Powiatu Opolskiego, którzy zakupią 
i zamontują następujące rodzaje kotłów 
grzewczych:
kocioł c.o. gazowy,
kocioł c.o. elektryczny
kocioł c.o. olejowy,
lub
podłączą się do sieci ciepłowniczej,
zakupią i zamontują pompy ciepła 
– o zainstalowanej mocy cieplnej 

do 40 kW przy jednoczesnej likwidacji 
węglowego kotła c.o.

Kwoty dotacji:
3.000 zł – w przypadku podłączenia 
lokalu mieszkalnego do sieci ciepłow-
niczej.
3.000 zł – w przypadku zakupu kotła 
o mocy do 30 kW,
3.500 zł – w przypadku zakupu kotła 
o mocy powyżej 30 kW,
3.000 zł – w przypadku zakupu pompy 
ciepła.

#MAMO, TATO!

TO DLA WAS!

#DOMECKO

PRACE SPOŁECZNE WCIĄŻ W CENIE

#STAROST WO POWIATOWE W OPOLU

DOTACJE NA WYMIANĘ PIECÓW

WIEŚCI 02/20216



W TYM ROKU FESTIWAL PIOSENKI PRZED-
SZKOLNEJ ODBYŁ SIĘ PODOBNIE, JAK PO-
PRZEDNI. OGRANICZENIA PANDEMII NIE PO-
ZWOLIŁY NA BEZPOŚREDNIĄ RYWALIZACJĘ 
MŁODYCH ARTYSTÓW, CO NIE ZNACZY, ŻE NIE 
POKAZALI, JAK BARDZO SĄ TWÓRCZY.

Tegoroczny, siódmy już festiwal 
odbył się pod hasłem „Wiosenne 
Przebudzenie”, a jego celem było 
stworzenie prac plastycznych do za-
proponowanej przez organizatorów 
muzyki. Linki do utworów zostały 
opublikowane wraz z regulaminem 
wydarzenia. Uczestnikom konkur-
su zaproponowano sześć utworów, 
w tym klasyczne piosenki dla dzie-
ci: „Maszeruje wiosna”, „Wiosna 
w ogródku”, „Idzie do nas wiosna”, 
„Bocian”, ale też utwory muzyki kla-
sycznej: Cztery Pory Roku – Wiosna 
Antonio Vivaldiego oraz Wiosenny 
Walc Fryderyka Chopina.
Każdy z przedszkolaków mógł wyko-
nać jedną pracę w dowolnej technice, 
tym razem rządziła wyobraźnia! Aby 
ułatwić uczestnikom przekazanie 
prac, można je było – prócz bezpo-
średniego dostarczenia do Samo-
rządowego Ośrodka Kultury – prze-
słać również zdjęcie lub skan pracy 
za pomocą poczty elektronicznej. 
Nadesłane na festiwal prace tworzą 
wystawę z cyklu „Zajrzyj do okna 
Kultury”, pod nazwą: „Wiosenne 

Przebudzenie”. Zapraszamy do zerk-
nięcia…
Jury w składzie: Gizela Sapok – ani-
matorka i pasjonatka kultury, nauczy-
ciel przedszkolny, logopeda. Współ-
autorka tekstów i ilustracji w serii 
książek m.in. „O dzielnym Karliku”. 
Prezes Stowarzyszenia Rodzinie Gmi-
ny Gogolin „Okaż serce innym”, Ewa 
Bury – bibliotekarka, organizatorka 
spotkań autorskich i wystaw oraz 
Patrycja Pikos – instruktorka zajęć 
plastycznych i teatralnych dla dzieci 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
przyznały wyróżnienia następującym 
autorom i autorkom prac.

I MIEJSCE:
K a r o l i n a  W o d y k ,  Z u z a n n a 
Krzysztoń, Julia Domalewska, 
Łukasz Wacław, Martyna Kania, 
Laura Strzelczyk, Nikola Warczok, 
Hanna Rożnawska, Adam Martyna, 
Aleksandra Boniecka.
II MIEJSCE:
Zofia Demel, Michał Kania, Julia 
Szydełko, Agata Piechowiak, Fran-
ciszek Zapała, Wojciech Ogrodow-
ski, Franciszek Martyna.

III MIEJSCE:
Wiktoria Kubiak, Jagoda Sobo-
cińska, Pola Morska-Żmij, Dawid 
Mróz.

Dagmara Duchnowska

#SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

PRZEDSZKOLAKI RYSUJĄ MUZYKĘ
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ROK 2021 TO KOLEJNY ROK REALIZACJI PRO-
GRAMU MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SO-
ŁECKA, NA KTÓRE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO PRZEZNACZYŁ PONAD PÓŁTORA 
MILIONA ZŁOTYCH. W GMINIE KOMPRACHCICE 
REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z MIS MAJĄ JUŻ ZA SOBĄ 
KOMPRACHCICE. ZAPLANOWANE NA ROK 2020 
DZIAŁANIA PROJEKTOWE W POLSKIEJ NOWEJ WSI 
ZOSTAŁY PRZENIESIONE ZE WZGLĘDU NA PANDE-
MIĘ. W TYM ROKU NA LISTĘ SOŁECTW OBJĘTYCH 
WSPARCIEM WPISUJĄ SIĘ PONADTO OCHODZE 
I WAWELNO, A W PRZYSZŁYM: DOMECKO, DZIE-
KAŃSTWO I OSINY.

Każde z sołectw otrzymuje z budżetu 
województwa pięć tysięcy złotych, za-
dania związane są najczęściej z prze-
strzenią publiczną i integracją wiejskiej 
społeczności. Do przyznanych kwot 
należy dodać wkład własny na po-
ziomie nie mniejszym niż 20 procent 
dofinansowania, czyli minimum 1000 zł, 
które pochodzą z budżetu gminy lub 
Funduszu Sołeckiego. Ochodze w tym 
roku realizować będą projekt „Zakup 
i montaż lamp solarnych w ramach 
doświetlenia placu rekreacyjnego 
„Pod Lasem” w Ochodzach” za kwotę 
6000 zł, Polska Nowa Wieś – „Zakup 
sprzętu gastronomicznego do organi-
zacji imprez plenerowych i okolicznoś-

ciowych sołectwa Polska Nowa Wieś” 
o wartości 8000 zł, a Wawelno jest 
w trakcie przedsięwzięcia zgłoszonego 
pod nazwą: „Zagospodarowanie placu 
na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Łą-
czącej w sołectwie Wawelno”, którego 
budżet wynosi 10 000 zł.
W Ochodzach, przy kompleksie spor-
towo-rekreacyjnym zostaną ustawione 
trzy lampy solarne – ich montaż nastąpi 
w ramach prac społecznych miesz-
kańców wsi, dla których kompleks 
sportowy to ważne miejsce: mieści 
się tutaj boisko sportowe, plac zabaw, 
wiaty integracyjne, siłownia i świetlica 
wiejska.
W Polskiej Nowej Wsi również zostanie 
doposażone ważne miejsce, które pełni 
funkcję rekreacyjno-integracyjną, a po-
nadto dzięki temu projektowi do ka-
lendarza imprez sołeckich zostanie 
wprowadzone nowe wydarzenie – im-
preza plenerowa „Kurczę pieczone”. 
Zadanie polegać będzie bowiem na za-
kupie opiekacza – „grilla” do kurczaka 
i innych mięs, frytkownicy i drobnego 
sprzętu kuchennego.
Wawelno już rozpoczęło realizację 
projektu: skwer pamięci został upo-
rządkowany przez usunięcie starego 
zadrzewienia, rozebranie zniszczonej 

skarpy oraz schodów. Kolejne etapy 
projektu to wylanie fundamentu pod 
nowy murek i schody, wymurowanie 
nowych murków i schodów na zaprawie 
cementowej z kamienia granitowego 
wraz z fugowaniem szczelin. Następnie 
planuje się wykonanie dojścia do skwe-
ru z kamienia granitowego, wyrównanie 
terenu ziemią, wysiew trawy oraz po-
sadzenie ozdobnych drzew, krzewów 
i kwiatów.

Dagmara Duchnowska

NA CHWILĘ TYLKO ZOSTAŁY WSTRZYMANE PRA-
CE PRZY BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 
W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 429. POWÓD 
Z PEWNOŚCIĄ UCIESZY MIESZKAŃCÓW.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
w sołectwach Polska Nowa Wieś i Wa-
welno trwa, wiele pracy zostało już wy-
konanej i mimo dużych zmian w organi-
zacji ruchu, mieszkańcy nie narzekają, 
chociaż są zaskoczeni wstrzymaniem 
części prac. Wójt Gminy, Leonard Pie-
truszka wyjaśnia:
– Czekamy na informację związaną 
z przebudową nawierzchni drogi przy 
której powstaje ciąg pieszo-rowerowy 
to ma się wydarzyć na dniach, a jeśli 
taka będzie decyzja, to musimy sko-
ordynować nasze prace z tymi, które 
będzie prowadzić województwo. To jest 
moje celowe i świadome działanie – 

trwają rozmowy z zarządcą drogi i wi-
cemarszałkiem Szymonem Ogłazą, 
aby synchronizować budowę naszego 
ciągu na odcinku dwóch kilometrów 
z przebudową drogi, która może być 
realizowana za kilka miesięcy.
Przeprowadzenie prac budowlanych 
w ciągu pieszo-rowerowym przed prze-

budową drogi może oznaczać naru-
szenie wybudowanego ciągu i jego 
obsunięciem w trakcie kolejnych prac. 
Wykonawca ma czas do końca sierpnia, 
Wójt liczy, że decyzja zostanie podjęta 
niebawem.

Dagmara Duchnowska

#MARSZ AŁKOWSK A INIC JAT Y WA SO ŁECK A

MAŁYMI KROKAMI KU WIELKIM CELOM

#POL SK A NOWA WIEŚ,  WAWELNO

CHWILA PRZERWY

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 
(MIS) to pomoc finansowa z bu-
dżetu Województwa Opolskiego 
dla gmin, udzielana na dofinanso-
wanie małych projektów lokalnych 
na terenach wiejskich. To umoż-
liwienie mieszkańcom sołectw 
wpływu na wydatkowanie z budżetu 
województwa pieniędzy na przed-
sięwzięcia, służące wspieraniu 
i pobudzaniu aktywizacji lokalnych 
społeczności. O taką finansową 
pomoc mogą starać się wszystkie 
sołectwa w województwie opolskim 
i w ciągu trzech lat takie dotacje – 
każda w kwocie 5000 zł – otrzyma 
każde sołectwo w regionie.
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31 GRACZY UCZESTNICZYŁO W JUBILEUSZOWYCH 
ROZGRYWKACH SKATA W DOMECKU. 10 GRAND 
PRIX SKATA O PUCHAR POSŁA MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ – RYSZARDA GALLI I WÓJTA GMINY 
KOMPRACHCICE – LEONARDA PIETRUSZKI OD-
BYŁO SIĘ PO 573 DNIACH OD OSTATNIEJ EDYCJI.

Popularna na Śląsku, trudna gra w kar-
ty, także i w Komprachcicach cieszy się 
dużym zainteresowaniem – rywalizacje 
odbywają się w Domecku i w Wawelnie, 
a w każdym z tych sołectw odbywa się 
osobne Grand Prix Skata.
W „starej szkole” w Domecku rozgrywki 
są organizowane pod kierownictwem 
Aleksandry Czech, szefowej DFK, pro-
wadzi je i nadzoruje pod kątem meryto-
rycznym sędzia Paweł Kiszka – Prezes 

Zarządu Opolskiego Związku Skata. 
Zawody w Domecku były pierwszymi, 
które zostały zorganizowane po zlu-
zowaniu obostrzeń spowodowanych 
pandemią.
W Grand Prix zawsze brali udział repre-
zentanci całego województwa, w nie-
dzielnym spotkaniu w Domecku – rów-
nież. W klasyfikacji generalnej, czyli 
pozycji w tabeli, która zależała od zdo-
bytych w czasie wszystkich rozgrywek 
punktów pierwsze miejsca na podium 
zajęli: Joachim Jarosz z klubu RAMSCH 
Chrzowice – 21541 pkt.; Mieczysław 
Rączkowski z klubu LECH Kędzierzyn-
-Koźle (18925 pkt.) oraz Krystian Brynza 
z LZS Kujawy (17653 pkt.). W seriach 
jubileuszowych (rozegrane zostały trzy) 

najważniejsze miejsca zajęli: Roman 
Goncerzewicz (LECH Kędzierzyn-Koźle) 
z sumą punktów 3203 i wygraną w serii 
III, Jan Mencler (LZS Kujawy) – 2840 
pkt. oraz Krzysztof Samol (NITRON 
Krupski Młyn) 2824 pkt. I wygrana serii 
II. Zwyciężcą trzeciej serii – chociaż bez 
miejsca na podium był Jerzy Wybraniec 
z LZS Kujawy.
W Grand Prix udział wzięła jedna pani 
– Lidia Kandzia z KOMAX Opole Borki, 
zdobywając w niedzielnym spotka-
niu – 1460 pkt. Wyróżnieni uczestnicy 
otrzymali upominki, puchary i nagrody 
pieniężne.

Dagmara Duchnowska

PREZES WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRO-
DOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU – MACIEJ 
STEFAŃSKI, WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE – FLORIAN 
CIECIOR I GOSPODARZ SPOTKANIA: WÓJT GMINY 
KOMPRACHCICE – LEONARD PIETRUSZKA PODPISALI 
31 MAJA BR. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RA-
MACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”.

Obie gminy powiatu opolskiego są kolej-
nymi w województwie, które uczestniczą 
w porozumieniu samorządów i WFOŚiGW, 
którego celem jest usprawnienie składa-
nia wniosków przez tych mieszkańców, 
którzy planują wpłynąć na poprawę ja-
kości powietrza przez wymianę źródeł 

energetycznych. Porozumienie określa 
powstanie w urzędach gmin specjalnych 
punktów przyjmowania wniosków, gdzie 
mieszkańcy będą mogli uzyskać informa-
cje o programie, a także otrzymać pomoc 
przy wypełnieniu i rozliczeniu wniosków. 
W urzędach będzie też można składać 
wnioski.
Prezes WFOŚiGW zwrócił uwagę na ograni-
czenie rozbudowanego do tej pory wniosku 
i ograniczenie biurokracji do niezbędnej 
– w tym do potwierdzenia bycia właści-
cielem obiektu, w którym realizowany 
będzie projekt w ramach programu „Czyste 
Powietrze”.
W odniesieniu do poprzedniej edycji 
programu najważniejsze zmiany dotyczą 
podwyższenia progów dochodowych. Dla 
gospodarstw jednoosobowych próg do-
chodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej 
emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł 
wyżej niż obecnie), a dla gospodarstw 
wieloosobowych próg dochodowy będzie 

ustalony na poziomie 125 proc. najniższej 
emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł 
(o ok. 164 zł więcej niż obecnie). Rok 2021 
będzie też ostatnim rokiem, w którym 
można uzyskać dofinansowanie na zakup 
i montaż kotła na węgiel.

#DOMECKO

ZAGRALI PO 573 DNIACH!

#C Z YSTE POWIE TR ZE

POROZUMIENIE PODPISANE

Konsultantem programu „Czyste Powietrze” w Urzę-
dzie Gminy Komprachcice jest Anita Giza, która 
będzie udzielać informacji oraz wspierać poten-
cjalnych wnioskodawców w każdy poniedziałek, 
w godzinach od 8.00 do 18.00. Urząd Gminy w Kom-
prachcicach, ul. Kolejowa 3 46–070 Komprachcice, 
tel.: +48 77 403 17 00 – 02
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OSIR W KOMPRACHCICACH OGŁOSIŁ KONKURS 
NA HASŁO PROMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚROD-
KA. 

Zgodnie z ogłoszonymi zasadami hasło 
miało być krótkie, związane z działal-
nością OSiR i zgłoszone albo na profilu 
ośrodka na portalu społecznościo-
wym Facebook lub przesłane na adres 

poczty elektronicznej. Na autorów 
pięciu najciekawszych haseł czekały 
nagrody. Na konkurs wpłynęło 31 ha-
seł, wybranych zostało pięć, zdaniem 
organizatorów, najciekawszych. Oto 
one!

Dagmara Duchnowska

CZŁONKINIE DFK DOMECKO PRZY-
GOTOWAŁY W TYM ROKU PIĘKNE 
UPOMINKI DLA MAM I OJCÓW – ZO-
STAŁY PRZYGOTOWANE WŁASNO-
RĘCZNIE I DOTARŁY DO WSZYSTKICH 
ZRZESZONYCH W DFK MIESZKAŃ-
CÓW SOŁECTWA. 

Pomysł bezpośredniego 
przekazania świątecznych 

serc spowodowany był pan-
demicznymi obostrzeniami 
– w tym roku nie można było 
jeszcze zorganizować do-
rocznej imprezy. Coraz cie-
plejsze dni i bezpieczniejsza 
sytuacja pozwalają jednak 
planować – DFK przygoto-
wuje się do organizacji ko-
lejnego spływu kajakowego.

JESIENIĄ 2019 R. ODBYŁO SIĘ 
UROCZYSTE PODSUMOWANIE NIE-
ZWYKŁEGO JUBILEUSZU SIEDMIU 
DEKAD ISTNIENIA KLUBÓW SPOR-
TOWYCH, KTÓRE GRAJĄ W PIŁKĘ 
RĘCZNĄ. SPOTKANIE BOHATERÓW 
HISTORII PIŁKI RĘCZNEJ W GMINIE 
KOMPRACHCICE BYŁO POŁĄCZONE 
Z UROCZYSTYM WRĘCZENIEM MEDALI 
I WSPOMNIENIAMI, KTÓRE UBARWIŁA 
PREZENTACJA FILMU ORAZ WYSTAWA 
ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ. 

Wtedy wszyscy czekali już 
tylko na książkę, której po-
mysłodawcą był Henryk 
Szyma. Plany wydawnicze 
zablokowała pandemia, tym 
bardziej cieszy fakt, że edy-
cja ta już niebawem się po-
jawi.
Współcześnie piłka ręczna 
również jest ważnym ele-
mentem rozwojowym sportu 
w gminie Komprachcice, do-

wodzą tego też wyniki osią-
gane przez szczypiornistów. 
Młodzi zawodnicy aspirują 
do bycia najlepszymi, wal-
cząc z ośrodkami miejski-
mi, szkołami sportowymi 
i wychodzą z tej rywalizacji 
znakomicie. Tym samym po-
twierdzają, że przed wielu 
laty miało sens powołanie 
młodych drużyn, trenowa-
nie na trawiastych boiskach, 
budowanie kadry i promocja 
piłki ręcznej. Dzięki zebra-
niu materiałów archiwalnych 
powstała nie tylko książka 
napisana przez Bogdana Ko-
cińskiego, ale również plan-
sze wystawowe (na zdjęciach 
obok).
– Wierzę, że jeszcze w tym 
roku książka zostanie opubli-
kowana – zapewnia dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

Arkadiusz Tabisz. – Inicja-
torem tej publikacji jest pan 
Henryk Szyma, jako pomy-
słodawca skontaktował się 
z panem Bogdanem Kociń-
skim, autorem publikacji, 
który w różnych archiwach, 
starych gazetach, rocznikach 
sportowych i materiałach 
Związku Piłki Ręcznej odna-
lazł mnóstwo informacji i ten 
sposób powstała ta publika-
cja. To była bardzo żmudna 
praca. Nie udało nam się 
jej wydać przed pandemią, 
natomiast sprawy cały czas 
się toczyły i obecnie książka 
jest w redakcji, potem cze-
ka ją korekta. Książka trafi 
z pewnością do najbardziej 
zainteresowanych, czyli pił-
karzy ręcznych i ich rodzin.

Dagmara Duchnowska

#OŚRODEK SPORTU I  REKRE AC JI  W KOMPR ACHCIC ACH

PROMUJEMY!

#DOMECKO

SERCA DLA MAM I DLA OJCÓW

#70 L AT PI ŁKI RĘC ZNE J W KOMPR ACHCIC ACH

CZAS NA PODSUMOWANIE, CZYLI: WSZYSTKO ZOSTAŁO SPISANE!
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OGRANICZENIA SPOWODOWANE PANDEMIĄ 
WPŁYWAJĄ NA CYKLICZNOŚĆ WYDARZEŃ OR-
GANIZOWANYCH W GMINIE KOMPRACHCICE. 
MIMO WSZYSTKO, W RĘCE NAJBARDZIEJ WYRÓŻ-
NIAJĄCYCH SIĘ SPORTOWCÓW TRAFIŁY NAJWAŻ-
NIEJSZE DOROCZNE NAGRODY, CZYLI „SPORTOWE 
ORŁY” ZA SEZON 2019/2020. WYRÓŻNIENIA 
PRZYZNANO W TRZECH KATEGORIACH: SZKOŁY, 
KLUBY ORAZ SUPER ORZEŁ.

Dyrektor OSiR, Arkadiusz Tabisz zwra-
ca uwagę, że chociaż wręczenie na-
gród zawsze miało szczególną oprawę 
i było nie tylko prezentacją sportowych 
osiągnięć, ale też okazją do spotkania 

przedstawicieli sportowych środowisk 
gminy, to tegoroczne ograniczenia nie 
umniejszyły wartości nagrody:
– Wręczenie nagród zawsze odbywało 
się podczas uroczystej gali w obecności 
rodziców, trenerów, przedstawicieli 
samorządu, no i oczywiście wyróż-
nionych osób – zawsze w czerwcu. 
Liczyliśmy, że we wrześniu 2020 roku 
będzie już można się spotkać, prze-
nieśliśmy czerwcowy termin na jesień, 
jednak i to nie było możliwe. Wręcza-
liśmy więc nagrody bezpośrednio za-
interesowanym przy okazji treningów, 
spotkań i dopiero kiedy każdy z no-

minowanych je otrzymał, zdecydowa-
liśmy się na opublikowanie informacji. 
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, 
bo to jest naprawdę olbrzymie gminne 
wyróżenienie sportowe.

KATEGORIA SZKOŁY
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Ks.  Jana Twardowskiego  
w Komprachcicach
Piłka siatkowa: drużyna dziewcząt – 
Hanna Osińska (kapitan), Małgorzata 
Radzik, Oliwia Kurpierz, Julia Fietz, 
Karolina Magiera, Aleksandra Babis, 
Aleksandra Bernas, Julia Jochaniak.
II miejsce w półfinale wojewódzkim 
w piłce siatkowej dziewcząt w SP 3 
w Nysie
Badminton: dziewczęta – Nicola Przy-
bylla, Natalia Sikorska, Iga Rybak
Brązowe medalistki finału wojewódz-
kiego w Głubczycach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej.
Badminton i piłka ręczna: Joshua 
Górny
Zawodnik LKS OSiR Komprachcice 
– piłka ręczna i Victorii Domecko – 
badminton. Trzecie miejsce i brązowy 
medal w Finale Wojewódzkim w Bad-
mintonie w kat. IV klas – kategoria U11

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Domecku
Badminton i piłka siatkowa: Adam 
Hankus
Pierwsze miejsce w zawodach bad-
mintona na szczeblu gminnym oraz 
powiatowym, razem z kolegą z zespołu: 
Pawłem Pekarem. Adam Hankus w obu 
tych zawodach wygrał swoje wszyst-
kie pojedynki indywidualne, będąc 
przy tym zdecydowanie najlepszym 
zawodnikiem.
Badminton: Karolina Skrzipczyk i Pau-
lina Nierobisz

Pierwsze miejsce w zawodach gmin-
nych oraz powiatowych, czwarte miej-
sce w zawodach wojewódzkich.

Publiczna Stowarzyszeniowa Szko-
ła Podstawowa w Ochodzach
Biegi, piłka nożna, piłka siatkowa: 
Kamila Kosztyła, Amelia Dąbrow-
ska, Laura Walecko, Natalia Busz-
ka, Wiktoria Góra, Malwina Dobosz 
i Antonina Proszkowiec.
Udział w wojewódzkich biegach 
przełajowych, awans do półfinału 
Powiatu w Mini Piłce Nożnej, awans 
do finałów Powiatu w Mini Siatkówce.
Judo: Igor Rybak
International Judo League – Kąty 
Wrocławskie (3 miejsce), Warszawa 
(2 miejsce), Opole (3 miejsce); Super 
Liga – Oleśnica- 1 miejsce; Śląska 
Liga Judo – Bytom – 1 miejsce; Super 
Liga – Sobótka – U12 – 1 miejsce, 
U14 – 1 miejsce

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Wawelnie
Piłka siatkowa, badminton: Oliwia 
Czapczyńska
Zawodniczka sekcji piłki siatkowej 
LUKS Sukces Komprachcice, I miej-
sca w Mistrzostwach Gminy oraz 
Mistrzostwach Powiatu, V miejsce 
w Mistrzostwach Województwa 
w mini badmintonie (kategoria wie-
kowa 2011/2012).

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Polskiej 
Nowej Wsi

Badminton: Dawid Pietruszka
III miejsce w Mistrzostwach Woje-
wództwa w Mini Badmintonie w ka-
tegorii U9.

KATEGORIA KLUBY
LUKS Sukces
Piłka siatkowa: drużyny juniorek i ka-
detek
Trzecie miejsca w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Opolskiego w obu katego-
riach, drużyna kadetek wzięła rów-
nież udział w ćwierćfinale Mistrzostw 
Polski.

Victoria Domecko
Badminton
Sławomir Hetmański
Koordynator działań na rzecz rozwoju 
sportu w gminie Komprachcice. Part-
ner projektów i inicjatyw zmierzają-
cych do zbudowania zdrowego, zinte-
growanego przez sport społeczeństwa. 
Miłośnik, piłki nożnej i badmintona. 
Wspiera i uczestniczy we wszystkich 
imprezach sportowych.

GKS Komprachcice
Piłka nożna
Adrian Zyla
Trener grup dziecięcych i młodzieżo-
wych oraz grupy juniorów starszych 
w piłce nożnej. Swoją postawą i empa-
tią zdobył ogromny szacunek i zaufanie 
wśród podopiecznych. Umiejętności 
i zaangażowanie kol. Adriana spra-
wiają, znaczne zainteresowanie wśród 
starszej młodzieży, z którą wiążemy 
duże nadzieje na reaktywowanie dru-

#OŚRODEK SPORTU I  REKRE AC JI  W KOMPR ACHCIC ACH

SPORTOWE ORŁY 2021
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RINA, GAPA, MEDI, GRIWEK, DRAGON I TIJA – 
KOLEJNI STRAŻACY W JEDNOSTCE OSP W DOME-
CKU, PRAWDZIWI WYCZYNOWCY I SPECJALIŚCI 
W SWOJEJ KATEGORII. SZEŚĆ PSÓW TRENUJE 
ZE STRAŻAKAMI Z DOMECKA, KTÓRZY W TYM 
ROKU OFICJALNIE UTWORZYLI GRUPĘ RATOW-
NICZO-POSZUKIWAWCZĄ OSP DOMECKO. 

Treningi z psami trwają jednak dłużej, 
już od minionego roku rozpoczęły się 
przygotowania do egzaminów, które 
psy wraz ze swoimi opiekunami muszą 
przejść, aby móc pomagać w odnajdy-
waniu i ratowaniu ludzi.

– Z psami trenujemy od roku, żeby 
móc przystąpić do egzaminów, właśnie 

trwają w Nowym Sączu – mówi Seba-
stian Dambiec, Komendant Gminny 
OSP oraz Naczelnik OSP Domecko: 
– Podstawowy egzamin, to tak zwane 
„zerówki”, kiedy potwierdza się podsta-
wowe umiejętności, kolejny – „jedynki”. 
Mam nadzieję, że uda się osiągnąć 
ten status.

Na egzamin pojechały dwa psy – Sła-
womira Jaszcza i Iwony Spólnickiej 
– ponieważ wymóg jest taki, że mogą 
do niego przystąpić zwierzęta, które 
ukończyły osiemnaście miesięcy. 

Obecnie w grupie działa dwunastu 
strażaków i sześć psów.

– W minionym roku zakupiliśmy w ze 
dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Kom-
prachcicach trochę sprzętu i najważ-
niejsze – Inspekcja Transportu Drogo-
wego podarowała gminie samochód, 
który dzięki Wójtowi został przekazany 
naszej grupie: otrzymaliśmy samochód, 
w którym będziemy przewozić sprzęt 
i psy. Do tej pory korzystaliśmy z pry-
watnych aut – wyjaśnia Sebastian 
Dambiec.

Więcej na stronie 3
Na zdjęciu: Druh Andrzej Smolin przy 
samochodzie, przygotowanym do pracy 
Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej OSP 
Domecko
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żyny seniorskiej w kl. B. Jako trener 
wspiera młodzież w rozwiązywaniu 
problemów podopiecznych, stano-
wiąc wzór postawy trenera, sportowca 
i menadżera.

LKS OSIR Komprachcice
Piłka ręczna
Zespół piłki ręcznej LKS OSIR Kom-
prachcice chłopcy – dzieci. Trener – Wi-
told Kawulok.
Drużyna zajęła II m-ce w grupie B w Opol-
skiej Lidze Dzieci Chłopców w Piłce 
Ręcznej i wywalczyła awans do turnieju 
finałowego składającego się z czterech 
drużyn.

KATEGORIA SUPER ORZEŁ
Marian Wierzbicki
Polski paraolimpijczyk – uczestnik 
Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 
w Arnhem (Holandia), mieszkaniec 

Komprachcic. Podczas Igrzysk zdobył 
dwa złote medale (bieg 400 m., skok 
w dal) oraz jeden srebrny (siatkówka).
Marian Wierzbicki w Arnhem zdo-
był złoto w skoku w dal (trzykrotnie 
skoczył na 5,99 m) i biegu na 400 
metrów – osiągnął czas 52 sekundy. 
Życiowy rekord sportowca w skoku 
wzwyż to 1,65 m, a w biegu na 100 
metrów – 11,9 s. W 1980 r. otrzymał 
Odznakę Honorową „Zasłużonemu 
Opolszczyźnie” i Złoty Medal za wy-
bitne osiągnięcia sportowe nadany 
przez ówczesnego Ministra Sportu 
W książce „Polscy medaliści olim-
pijscy i paraolimpijscy. Od Paryża 
1924 do Sydney 2000” zapisano jego 
historię, aby była dla innych przykła-
dem i inspiracją.

Dagmara Duchnowska

„DWÓJKA” Z LUKS SUKCES ZAJĘŁA 30 MAJA BR. 
PIERWSZE MIEJSCE W FINALE WOJEWÓDZKIM MI-
NISIATKÓWI DZIEWCZĄT TURNIEJU KINDER JOY OF 
MOVING I WYJEŻDŻA NA MISTRZOSTWA POLSKI. 
W PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM, KTÓRY W POŁOWIE 
MAJA ODBYŁ SIĘ NA HALI OSIR W KOMPRACHCICACH 
AWANS DO FINAŁU WYWALCZYŁO AŻ PIĘĆ NASZYCH 
DRUŻYN.

Zajmujemy 1 miejsce i zdobywamy złote 
medale w kategorii dwójek (rocznik 2010 
i młodsze) na Finale Wojewódzkim turnie-
ju Kinder Joy of Moving, który odbył się 
30 maja br. w hali Stegu Arena w Opolu. 
Jest to dla nas największy sukces w roz-
grywkach minisiatkówki w tym sezonie, 
a osiągnęły go: Julia Jochaniak, Jadwiga 
Machoń, Nika Nega. Co ważne, dzięki 
temu zwycięstwu dziewczyny awansowały 
do Finału Ogólnopolskiego turnieju, który 
odbędzie się 26–29 sierpnia w Gliwicach.
Bardzo dzielnie na wczorajszym turnieju 
walczyły również pozostałe drużyny Suk-
cesu (w sumie reprezentowało nasz klub 5 
zespołów). Kolejny duży sukces osiągnęła 
trójka (rocznik 2009) w składzie: Laura 
Nega, Zofia Zakrzewska, Aleksandra Ber-
nas, Hanna Rusnak, która została trzecią 
drużyną województwa, a wyższe miejsce 
przegrała tylko gorszym stosunkiem setów, 
gdyż trzy czołowe zespoły miały taki sam 
bilans wygranych i przegranych meczów. 
W najmłodszej kategorii w finale wystąpiły 
jeszcze dwie nasze dwójki: Milena Giza, 
Hanna Szewczyk, Ilona Wójcik oraz Oliwia 
Czapczyńska, Łucja Froń, Natalia Golas. 
Natomiast w najstarszej kategorii (czwórki 
– rocznik 2008) wystąpiły: Malwina Do-
bosz, Hanna Froń, Marta Jasiówka, Maja 
Klatt oraz Barbara Machoń. Drużyny te 
zostały sklasyfikowane na miejscach 5–8

Dagmara Duchnowska

#PI ŁK A SIATKOWA

TURNIEJ KINDER JOY OF MOVING

Fotografia z półfinałów w OSiR Komprachcice
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