
Być seniorem  
w komprachcicach!
Monika Poremba – Przewodnicząca Klubu Seniora 
„Uśmiech Seniora” oficjalnie prezentuje „Akt Powo-
łania Klubu Seniora” podczas imprezy integracyjnej, 
która odbyła się 10 października br. w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Komprachcicach.

Więcej na stronie 3

Wawelno.  
Sto lat historii szkoły
Wielki jubileusz stulecia obchodziła szkoła podstawo-
wa w Wawelnie. Z tej okazji w placówce spotkali się 
obecni i dawni uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
oświaty oraz przedstawiciele ważnych dla rozwoju 
tej szkoły instytucji i organizacji. Pamiątkową tablicę 
odsłonili dawni uczniowie, a zarazem wybitne i ważne 
dla wawelskiej społeczności osobowości: Hubert 
i Wanda Skrzypczykowie (na zdjęciu).

Więcej na stronie: 6

Od dłuższego czasu włodarze Gminy Komprachcice 
podejmowali temat renowacji budynku ośrodka zdrowia 
w Komprachcicach. Niestety, mimo starań i chęci budżet 
gminy nie pozwalał na realizację tego zadania. Koniec 
tego roku umożliwił wystąpienie o do Ministerstwa 
Finansów o dotację rządową z rezerwy państwa na 
działania w zakresie pomocy socjalnej. Gmina ubiegała 
się o kwotę 400 tysięcy złotych na prace termomoder-
nizacyjne, przebudowę schodów wraz z zadaszeniem 
oraz na platformę dla niepełnosprawnych. Uzyskanie 

tej dotacji wsparł Poseł na Sejm RP – Ryszard Galla, 
mieszkaniec gminy.
- Jako mieszkaniec gminy Komprachcice dobrze znam 
problemy związane z budynkiem naszego  ośrodka 
zdrowia. Korzystając z możliwości, jakie daje mi mandat 
poselski, zawsze wspierałem gminy naszego regionu, 
w szczególności moje rodzime Komprachcice. Aktywnie 
działam w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, któ-
ra pracuje nad ustawą budżetową. Dzięki intensywnym 
pracom KFP nad budżetem i jego rozliczeniem mam 

przegląd wydatkowanych środków. Kwota pozyska-
na przez gminę Komprachcice pochodziła z rezerwy 
budżetowej państwa na wspieranie zadań gminnych. 
Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu gminy i mojemu 
wsparciu udało nam się pozyskać tę dotację – tłuma-
czy Ryszard Galla. Równolegle prace remontowe we 
własnym zakresie będzie wewnątrz ośrodka zdrowia 
prowadził prywatny inwestor, który planuje uruchomić 
nowe, specjalistyczne gabinety od lutego 2016 roku.

MP

Na jeden dzień, 14 października, hala przy 
Ośrodku Sportu i  Rekreacji w  Komprachcicach 
zamieniła się w  stolicę opolskiej piłki nożnej. 
Wszystko to za sprawą kursokonferencji pod 
nazwą „Akademia Piłkarska Grassroots 2015” 
organizowanej przez PZPN i OZPN.

Blisko 300 trenerów, animatorów sportu i nauczycieli 
zajmujących się na co dzień piłką nożną przybyło tego 
dnia do Komprachcic, by poznać najważniejsze aspekty 
związane z treningiem stawiających swoje pierwsze 
kroki piłkarzy. Udział w konferencji obowiązkowa dla 
wszystkich kandydatów i uczestników kursów trener-
skich realizowanych w ramach licencji UEFA. Wyda-
rzenie zostało podzielone na dwie sesje – praktyczną 
i teoretyczną. Pierwsza podejmowała tematy dotyczące 
m.in. psychologii i motywacji w sporcie dziecięcym czy 
formą gry w ofensywie. Pokazy praktycznie zostały 
przeprowadzone z udziałem piłkarzy szkolących się  
w Akademii Młodych Orłów z Nysy. Wśród prelegentów 
konferencji znalazł się były piłkarz Legii Warszawa 
i AJ Auxerre oraz selekcjoner reprezentacji Polski 
w  latach 2003-2006 – Paweł Janas. Swoją wiedzę 
prezentowali także m.in. trener kadry U-19 Grzegorz 
Dziubek oraz prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej 
Marek Procyszyn. 
Idea Grassroots służy integracji społecznej oraz pro-
mowaniu wartości takich, jak szacunek i uczciwość 
poprzez grę w piłkę nożną. 
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Dotacja na ośrodek

Wspólna idea: Fair Play

WÓJT GMINY – LEONARD PIETRUSZKA

Zaprasza mieszkańców do udziału w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

11 Listopada 2015 r.
8.00 –  Msza św. w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu  

z udziałem kompanii honorowej 91 Batalionu Logistycznego im. Ziemi Opolskiej
9.00 – Apel wojskowy (parking za kościołem, a w razie złej pogody w hali OSIR)
10.00 – Rozpoczęcie biegu „I Komprachcicka Dycha” (szczegóły na stronie 8)
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Udało się! Jako jedna ze 100 szkół dostaliśmy 
się do Misji Przyr (g) oda w  Parku Narodowym 
Gór Stołowych! Takie wyróżnienie pozwoliło 
nam wyjechać na 5 dni pełnych wrażeń, emo-
cji i  przygód! 21.09–25.09.2015 spędziliśmy 
w  schronisku PTTK „Pasterka” oddalonego 
z dala od cywilizacji, Internetu i codzienności.

Mieliśmy mnóstwo czasu na integrację, w końcu 
o to chodziło – na wyjazd pojechały klasy pierwsze. 
Rankiem drugiego dnia pojechaliśmy do Ekocen-
trum w Kudowie Zdroju. Razem z nauczycielami 
w Błędnych Skałkach bawiliśmy się w chowanego. 
Mimo wąskich, niskich i ciemnych przejść udało 
nam się dotrzeć do końca. Wieczorem rozpaliliśmy 
ognisko, przy którym ujawniło się wiele muzycznych 
talentów. Dzień trzeci. Zaopatrzeni w mapy, lupy, 
lornetki, kompasy i atlasy wyruszyliśmy na poszu-
kiwanie nowych przygód. Wyczerpująca wycieczka 
skończyła się zakwasami w nogach, ale mimo tego 
uśmiech nie zniknął z naszych twarzy. Obserwo-
wana przyroda była inspiracją do przygotowania 
plakatów. Wieczorem odbyły się warsztaty taneczne. 
Poranek dnia czwartego nie wyglądał zachęcająco. 

Było zimno i mgliście. Po śniadaniu pojechaliśmy 
do skansenu w Pstrążnej. Tam zamieniliśmy się 
w piekarzy i wyrabialiśmy ciasto na chleb. Potem 
uformowaliśmy bochenki o  różnych kształtach. 
Czas oczekiwania na gotowe wypieki spędziliśmy 
na zwiedzaniu starych chat. Wreszcie nadszedł 
długo oczekiwany moment... wyżerka. Jedliśmy 
chleb z masłem, smalcem lub powidłami. Mniam... 
Następnie udaliśmy się do Muzeum Zabawek, 
w którym nasi wychowawcy przypomnieli sobie 
swoje dzieciństwo, a my byliśmy przerażeni wy-
glądem eksponatów. Część z nas pluskała się też 
w wodzie, a reszta spacerowała po pięknym par-
ku zdrojowym w Kudowie przy promykach słoń-
ca! Oczywiście ostatnia noc – „zielona noc”, nie 
obyła się bez użycia pasty – ale bardzo spokojnie! 
Wszystko, co dobre, szybko się kończy… 

D z i ę k u j e m y  n a s z y m  n a u c z y c i e l o m 
i wychowawcom: p. Jolancie Tracz, p. Małgorzacie 
Kłoś, p. Patrycji Ressel i p. Witoldowi Kawulokowi 
za dużo pozytywnej energii!

Uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Komprachcicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kom-
prachcicach podpisał w sierpniu br. porozumie-
nie pomiędzy Miastem Opole a  Wójtem Gminy 
Komprachcice w  sprawie udostępnienia miejsc 
dla mieszkańców gminy Komprachcice  w  Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia” dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” w Opo-
lu prowadzi wsparcie i rehabilitację społeczną osób 
z zaburzeniami psychicznymi tj. osób przewlekle 
psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo 
oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych. Zajęcia prowadzone są od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, 
w dwóch placówkach, przy ul. Dambonia 3 dla osób 
przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych 
umysłowo oraz przy ul. Stoińskiego 8 dla osób wy-
kazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych. 
Podstawowa działalność naszego ośrodka ma na 

celu zapobieganie izolacji społecznej osób z prze-
wlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez 
stwarzanie im warunków sprzyjających integracji 
wewnętrznej – z samym sobą oraz integracji ze-
wnętrznej ze środowiskiem. Uczestnicy mogą liczyć 
na pomoc w zakresie edukacji i  rozwiązywania 
problemów dnia codziennego, na udzielanie wsparcia 
psychicznego, przełamywanie barier w kontaktach 
z osobami z najbliższego otoczenia.
Środowiskowy Dom Samopomocy „ Magnolia” w Opo-
lu świadczy usługi z zakresu rehabilitacji społecz-
nej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które 
obejmują: wsparcie psychologiczne skierowane do 
uczestników i ich rodzin, terapię zajęciową, uwzględ-
niającą praktyczne możliwości i indywidualne pre-
dyspozycje uczestników, w ośrodku realizowane 
są zajęcia z zakresu: ceramiki, plastyki, rękodzieła 
artystycznego, elementów stolarstwa, zajęć tea-
tralnych, zajęć sportowych, zajęć komputerowych, 
zajęć edukacyjnych. W „Magnolii” prowadzone są 
także treningi umiejętności społecznych związane 

z podtrzymywaniem i nauką czynności dnia codzien-
nego, które obejmują: trening kulinarny, higieniczny, 
budżetowy, porządkowy, trening umiejętności spę-
dzania czasu wolnego.
W ramach działań z zakresu integracji społecznej 
osób narażonych na wykluczenie społeczne or-
ganizowane są imprezy integracyjne, wycieczki, 
zajęcia kulturalno- oświatowe, turnusy rehabilita-
cyjne i włączanie pensjonariuszy w życie kulturalne 
miasta. W ośrodku prowadzona jest działalność 
kulturalno–edukacyjną „Kulturalne poniedziałki”, 
w  ramach, których uczestnicy mają możliwość 
odwiedzenia wielu ciekawych miejsc, znajdujących 
się na terenie miasta Opola i nie tylko. 
Działania Domu można śledzić na ich profilu na 
portalu społecznościowym facebook.
Szczegółowe informacje: Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
„Magnolia” ul. Dambonia 3, 45-860 Opole , tel. 77474 
50 21. 

Po raz kolejny, 26 września, odbył się Festyn Pie-
czonego Ziemniaka organizowany przez Publicz-
ną Szkołę Podstawową w Polskiej Nowej Wsi we 
współpracy z Radą Rodziców, nauczycielami, jed-
nostką OSP i Radą Sołecką Polskiej Nowej Wsi. 

Początek festynu był bardzo uroczysty: I klasa została 
przyjęta do społeczności szkolnej, a uczniowie po 
raz pierwszy wystąpili na oficjalnej uroczystości 
z piosenkami i wierszykami (na zdjęciu). 

Potem było już mniej formalnie: nadszedł czas kon-
kursów, rozgrywek sportowych, zorganizowany został 
także pchli targ. Zwłaszcza konkursy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem – z pewnością przez fakt, 
że można było otrzymać nagrody ufundowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Uczniowie stanęli do rywalizacji o najpięk-
niejszy jesienny wianek oraz Królową i Króla Jesieni. 
Wszyscy mogli skorzystać z obficie zaopatrzonych 
stoisk kulinarnych.

Misja przyr(g)oda

Dobrze w „Magnolii”

Jesień za pasem
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Jesień tego roku jest dla seniorów z terenu gminy 
Komprachcice niezwykle aktywna. W kalendarzu 
wydarzeń była i  wycieczka, i  wybory, i  zabawa. 
A do zimy jeszcze daleko…

Komprachciccy seniorzy na początku września roz-
poczęli oficjalną działalność swojego klubu. Zgodnie 
z uchwałą wybrano zarząd, którego przewodniczącą 
została Monika Poremba, zastępcą Maria Brzozow-
ska, natomiast funkcję skarbnika otrzymała Dorota 
Zdybel. Zarząd we współpracy z seniorami i senior-
kami ma już za sobą pierwsze oficjalne wystąpienia 
podczas tegorocznej Seniorady, która odbyła się 
10 października br. Na imprezie była prawie setka 
osób, która bawiła się do muzyki zespołu „Alle-Gro”. 
Ten wieczór nie ograniczył się jedynie do samej 
integracji – Seniorada była również okazją do pre-
zentacji wykonywanych w ramach działalności Klubu 
stroików (jest możliwość ich zamówienia i zakupu, 

a tym samym wsparcie działalności komprachcickich 
seniorów) oraz wybraniem nazwy Klubu. W konkur-
sie na najlepszą nazwę złożono trzy propozycje: 
„Jesienny Promyk”, „Spokojna Przystań”, „Uśmiech 
Seniora”. Zgodnie z oceną natężenia gromkich okla-
sków zebranych w Sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury osób, największy aplauz zdobyła propozycja 
trzecia i od tego dnia na terenie gminy działa Klub 
„Uśmiech Seniora”. Autorką zwycięskiej nazwy jest 
Maria Pikos, która otrzymała również wyróżnienie dla 
najaktywniejszej seniorki w gminie Komprachcice.
Rodzinna atmosfera trwała przez cały wieczór – 
dotychczasową aktywność starszych mieszkańców 
gminy podsumował Wójt Gminy – Leonard Pietruszka:
- Jestem pełen uznania dla waszego zaangażowania 
i uporu. Z pewnością swoją energią moglibyście się 
podzielić z młodszymi pokoleniami.
Wójt, podobnie jak kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Komprachcicach – Walde-

mar Chmiel, został przez zebranych wyróżniony za 
wspieranie idei senioralnej w gminie. Obu panom 
wręczono własnoręcznie przygotowane upominki. 
Za pomoc i wsparcie podziękowano także radnym: 
Annie Bodzioch, Agnieszce Zyzik i Krzysztofowi Szo-
pie. Uhonorowano też Posła na Sejm RP – Ryszarda 
Gallę, koordynatorkę projektu tworzenia rad seniorów 
– Iwonę Niedojadło oraz dyrektor Samorządowego 
Ośrodka Kultury – Renatę Gliniorz. To właśnie w SOK 
seniorzy znaleźli swoją „przystań” – tutaj się mieści 
siedziba Klubu, tutaj też organizowane są główne 
wydarzenia inicjowane przez seniorów.
Grupa ta nie ogranicza swojej aktywności tylko do 
obszaru gminy - pod koniec września blisko setka 
seniorów wybrała się na kolejną wycieczkę. Tego dnia 
do atrakcji należało zwiedzanie muzeum papieskiego 
w Wadowicach oraz zamku i browaru w Żywcu. Już 
niedługo, w sobotę 28 listopada odbędzie się Bal 
Andrzejkowy w sali przy boisku LZS. „Uśmiech Se-
niora” zaprasza również na Mikołajki, które odbędą 
się 9 grudnia br.
Wszyscy zainteresowani działalnością komprachci-
ckiego Klubu Seniora, mogą przyjść na spotkania, 
które odbywają się w poniedziałki w godzinach 15:00 - 
19:00 oraz w czwartki 10:00 -14:00 w Samorządowym 
Ośrodku Kultury. Zapraszamy również na odpłatne 
zajęcia z gimnastyki dla seniorów – w czwartki, 
18.30 – 19.30 w SOK.

Monika Prześlakiewicz, DD

Wyprzedaż garażowa, która odbyła się 19 wrześ-
nia w Samorządowym Ośrodku Kultury, jest do-
skonałym dowodem na wspaniałą współpracę, 
jaką cechują się mamy z gminy Komprachcice. 

Tego dnia, każdy kto posiadał zbędne ubrania, biżu-
terię czy zabawki, mógł przyjść i na swoim stoisku 
przedstawić to co ma do zaoferowania. Tego typu 
przedsięwzięcie jest bardzo pomocne w szczegól-
ności dla mam. 
–  Ceny nowych ubranek są bardzo wysokie, a wia-

domo, że dziecko rośnie bardzo szybko. Dlatego 
chcieliśmy zorganizować taką akcję, która byłaby 
adresowana zarówno dla matek, które poszukują 
ubrań dla swoich dzieci, jak i dla tych, które chciałby 
sprzedać rzeczy, z których ich dzieci wyrosły. 

Wcześniej tego typu inicjatywy organizowałam 
przy swoim domu, jednak teraz, wspólnie z ma-
mami z gminy Komprachcice, udało się podjąć 
współpracę z Samorządowym Ośrodkiem Kultu-
ry, który udostępnił nam salę – opowiada jedna 
z organizatorek, przyszła mama – Ewelina Buwaj.

Sama inicjatywa miała na celu jeszcze jeden waż-
ny aspekt. Został przygotowany punkt, w którym 
wszystkie osoby, które pojawiły się na wyprzedaży 
mogły przekazać rzeczy dla Domu Samotnej Matki. 
Organizatorki przyznają, że takiego typu wydarze-
nie na pewno w najbliższym czasie odbędzie się 
ponownie.
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Seniorze! Uśmiechnij się!Seniorze! Uśmiechnij się!

Kup ciuszek!

fot. 1

fot. 1 Seniorada to prawdziwa integracja!
fot. 2 Maria Pikos - dwukrotnie wywoływana na scenę
fot. 3  Wójt Gminy - Leonard Pietruszka oraz kie-

rownik GOPS - Waldemar Chmiel - od dawna 
wspierają seniorów

fot. 2 fot. 3
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Chociaż wakacje dla większości dzieci i młodzie-
ży zakończyły już kilka tygodni temu, to zanim 
rok szkolny nabierze odpowiedniego tempa, war-
to się spotkać i  jeszcze raz poczuć klimat, nie-
rozerwalnie towarzyszący porze roku, jaką jest 
lato. Jednego dnia przy Ośrodku Sportu i Rekre-
acji odbył się: festyn rodzinny, Turniej Sołectw 
oraz podsumowanie konkursów ekologicznych.

Festyn był doskonałą okazją do spędzenia czasu 
ze swoją rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. Dla 
najmłodszych uczestników przygotowano wiele kon-
kurencji, w których mogli brać udział także wraz ze 
swoimi rodzicami. Uczniowie klas IV-VI mieli okazję 

sprawdzić swoje umiejętności w rozgrywkach piłki 
nożnej i siatkowej. Imprezie towarzyszył również 
Piknik Ekologiczny oraz I Turniej Sołectw. Ponadto 
na imprezie gościli przedstawiciele Fundacji „Mali 
Bracia Św. Franciszka”  w Opolu wraz z dwoma pod-
opiecznymi psiakami. Fundacja zajmuje się opieką 
nad bezdomnymi zwierzętami. Jej przedstawiciele 
przybliżyli mieszkańcom gm. Komprachcice swoją 
działalność. 
Wielkie zainteresowanie towarzyszyło pierwszej 
edycji Turnieju Sołectw. Choć te wyjątkowe rozgrywki 
miały odbyć się już w czerwcu bieżącego roku, osta-
tecznie zdecydowano się połączyć je z festynem pod 
hasłem „Rodzinne pożegnanie lata”. Reprezentacje 

każdego z sołectw gminy Komprachcice miały tego 
dnia jeden cel – wygrać przechodni puchar Wójta 
Gminy. Nie było to na pewno łatwe zadanie, ponieważ 
konkurencje, które czekały na uczestników wymagały 
nie tylko sprawności fizycznej, ale także determinacji 
i odpowiedniej strategii. Przeciąganie liny, wyścigi 
w workach czy rozwieszanie i ściąganie prania na 
czas – to tylko ułamek zmagań, których świadkami 
była licznie zgromadzona publiczność. Ostatecznie 
puchar powędrował do drużyny z Komprachcic, 
jednak, czy pozostanie on w ich rękach na dłużej 
niż rok przekonamy się dopiero podczas następnej 
edycji Turnieju Sołectw.

SPONSORZY PIKNIKU
• Zakład Konstrukcji Stalowych Roman Grzelak 

w Osinach
• MK INVEST Mirosław Konik
• Stolarstwo, Tartacznictwo w Polskiej Nowej Wsi
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
• Remondis Opole
• Struxi Sp. z o. o. Opole
• Stacja Paliw MOYA w Polskiej Nowej Wsi
• Sklep Pani Jolanty Buchman
• Sklep Państwa Famuła
• Sklep Pana Janusza Bączkowskiego
• Sklep „Delikatesik” Pana Krzysztofa Szopy
• Cukiernia Grabina w Komprachcicach

Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy. LETNIE ŚWIĘTO
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Na pikniku odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
przyznanych w ramach ogłoszonych przez Gminę 
z początkiem września konkursów ekologicznych:

• dla przedszkoli Gminy Komprachcice  
pn. „Odpadowa Karuzela”.

• dla uczniów ze szkół podstawowych Gminy Kom-
prachcice pn. „Na odpady mamy rady”.

• dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Komprachci-
cach pn. „Najciekawsze hasło promujące selektyw-
ną zbiórkę odpadów”.

Najwięcej prac wpłynęło w ramach fotograficznego 
konkursu „Na odpady mamy rady” – 34 prace.

W konkursie pn. „Odpadowa Karuzela”, w którym 
udział wzięły wszystkie przedszkola w Gminie Kom-
prachcice I miejsce przyznano placówce z Kom-
prachcic. Pozostałe przedszkola zajęły drugie 
miejsce.

Nagrodą w konkursie dla przedszkoli był pakiet 
edukacyjny, w skład którego wchodziły:
Puzzle – „Recykling odpadów”
Puzzle – „Oszczędzaj energię i chroń środowisko”
Puzzle – „Oszczędzaj wodę i chroń środowisko”
Gra planszowa – „Kolorowy świat odpadów”
Gra memo – „Proste sposoby na ochronę przyrody”

W konkursie „Na odpady mamy rady” 
nagrody otrzymali:
Karolina Porczyńska PSP Chmielowice – I miejsce 
(aparat fotograficzny)
Jakub Szopa – PSP Komprachcice – II miejsce 
(tablet)
Marta Aleksandrowicz PSP Wawelno – III miejsce 
(nagroda: pakiety edukacyjny)

Wyróżnienia (programy edukacyjne): Kacper Kula 
PSP Wawelno, Bartek Kula PSP Wawelno, Olga 
Aleksandrowicz, Daniel Furgatz, Pola Rakowska, 

Kamil JurekPSP Komprachcice, Elena Prodlik PSP 
Polska Nowa Wieś

W konkursie „Najciekawsze hasło promujące selek-
tywną zbiórkę odpadów” nagrody otrzymali:
Sonia Gielnik – I miejsce (aparat fotograficzny)
Ewa Nicze – II miejsce (tablet)
Paulina Drąg – III miejsce (pakiet edukaycjny)
Wyróżnienia (programy edukaycjne): Natalia Magiera, 
Marek Gogolok, Julia Szymańska, Adrian Sosnowski, 
Natalia Golec, Kamil Przybylla, Julia Nicze, Szymon 
Szendzielorz, Kamil Selega

Monika Prześlakiewicz,  Kajetan Syguła

Nagrody w konkursach oraz „Piknik ekologiczny” 
jest wynikiem kampanii edukacyjnej w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami, pn. 
„AS-y – Adepci Segregacji” – kampania edukacyjna 
Gminy Komprachcice”.

Kampania obejmuje także prelekcje dla dzieci 
i młodzieży – w każdej placówce w klasach I-III 
i oddzielnie w klasach IV-VI, w każdym przed-
szkolu (starszaki) oraz w gimnazjum oddzielnie 
dla każdej klasy.
 a)  pakiety materiałów dla dzieci i młodzieży – po 

2500 szt. zakładek do książek, planów lekcji 
A4 składanych, poradników „Jak segregować 
odpady”.

 b)  materiały dla gospodarstw domowych – 2500 
szt. broszur informacyjnych.

Powyższe działania są wynikiem otrzymania dofi-
nansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 
do 83 % wartości zadania. Cała wartość zadania 
wynosi 20 000 zł.

Planując pierwszą edycję Ogólnopolskiego Prze-
glądu Piosenki Religijnej, prawdopodobnie nikt nie 
zakładał, że idei śpiewania piosenek religijnych 
w Komprachcicach uda się przetrwać ponad 16 
lat. Patrząc na XVII edycję tego wydarzenia można 
śmiało wyciągnąć wniosek, że będziemy mieli okazję 
jeszcze przez długi czas podziwiać utalentowanych 
wokalistów, wykonujących utwory o takiej tematyce. 
– Siedemnastą edycję przeglądu chcielibyśmy za-
dedykować śp. Wójtowi Pawłowi Smolarkowi, który 
był i wiem, że będzie z nami zawsze. Choć sam 
wolał się tym nie mówić, to właśnie ten wspaniały 
człowiek bardzo nam pomógł w wydaniu ostatniej 
płyty Attonare – wspomina Renata Gliniorz, dyrek-
torka Samorządowego Ośrodka Kultury. 

Występujący zostali podzieleni na trzy kategorie. 
W kategorii I  rywalizowali ze sobą wokaliści po-
niżej 13 roku życia, natomiast w drugiej powyżej 
tego wieku. Trzecia kategoria dotyczyła zespołów. 
Artystów motywowały nie tylko atrakcyjne nagrody, 
które zagwarantował Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Komprachcicach, ale też wspaniałe statuetki, 
wręczane najlepszym wokalistom, ufundowane przez 
Wójta Gminy Komprachcice Leonarda Pietruszkę 
oraz Starostę Opolskiego – Henryka Lakwę.

W kategorii I (soliści do lat 13)
I miejsce: Julia Kuś
II miejsce: Emilia Waliczek
III miejsce: Kinga Dolipska
wyróżnienie: Maja Wdowikowska

W kategorii II (soliści powyżej lat 13)
I miejsce: Karolina Marek
II miejsce: Paulina Kwiczala
III miejsce: Wiktoria Szymon
wyróżnienie: Jan Posor

W kategorii III (zespoły)
I miejsce: Schola Parafii Św. Piotra i Pawła Opole
II miejsce: Impuls
III miejsce: 4 + On

Monika Prześlakiewicz,  Kajetan Syguła

Rozśpiewani

Karolina Marek (po lewej) oraz Sonia Gielnik (po 
prawej) uczą się śpiewu w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury już od ponad czterech lat. Jan Posor 
związany z muzyką jest od trzech lat, a cała trójka 
doskonali swoje wokalne umiejętności pod okiem 
instruktora Roberta Klimka. Ponad dwa lata temu 
powołali do życia zespół „4 + On”. Dołączyły do nich 
ostatnio dwie nowe koleżanki – Karolina Nowotny 
i Natalia Gładki. Podczas XVII Przeglądu Piosenki 
Religijnej wystąpili zarówno indywidualnie i jako 
zespół. Wszyscy możemy być dumni, że gmina 
Komprachcice ma tak utalentowaną reprezentację!

Śpiew wypełnił serca
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Trzy dni Szkoła w  Wawelnie świętowała swo-
je stulecie. Oficjalnie rozpoczęła jubileusz  
uroczysta akademia z  udziałem władz oświa-
towych i  samorządowych oraz odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy, spotkanie zakończyło 
wspólne zasadzenie „Dębu Stulecia” przy pla-
cu zabaw.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali in-
teresującą prezentację słowno-muzyczną: została 
przedstawiona historia szkoły, a tematy poważne 
zostały połączone z występami artystycznymi. Po 
uroczystej mszy świętej w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Wawelnie korowód 

z orkiestrą przemaszerował na boisko LZS w Wa-
welnie, gdzie przez kolejne dwa dni goście bawili 
się pod namiotem. W programie obchodów był 
również dzień otwartych drzwi, który umożliwiał 
zwiedzanie i poznawanie historii szkoły. Niedzielę  
(ostatni dzień obchodów) zakończyło „Spotkanie 
Pokoleń – Waldorf Treffen”. Organizatorami jubi-
leuszu stulecia Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wawelnie byli:  PSP w Wawelnie, Rada Sołecka, 
TSKN, OSP, Samorządowy Ośrodek Kultury, LZS, 
Konsulat RFN w Opolu.

MP

W czwartkowy wieczór, 15 października w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w Komprachci-
cach wszyscy zainteresowani mieli możliwość 
obejrzeć pokaz niemieckiego tradycyjnego tań-
ca ludowego, zaprezentowanego przez grupę 
„Der Fröhliche Kreis”, która przyjechała z Ber-
gisch Gladbach. 

Wydarzenie zorganizowane zostało dzięki Związ-
kowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kul-
turalnych w Polsce oraz die Landesgruppe NRW 

der Landsmannschaft Schlesien i stanowi część 
projektu realizowanego w ramach Dni Kultury Nie-
mieckiej na Śląsku Opolskim, które rozpoczęły się 
na początku października. Pomysł na zaproszenie 
do Komprachcic tej wyjątkowej grupy tanecznej  
przyszedł z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim. Mamy nadzieję, że 
nie była to ostatnia okazja by doświadczyć tak 
wspaniałego widowiska!

MP

Z  panią Moniką Josek - dyrektorką Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wawelnie rozmawia Mo-
nika Prześlakiewicz

MP: Od jak dawna jest Pani związana z placówką 
w Wawelnie?
Monika Josek: Od 1985 roku. Patrząc na historię 
osób zatrudnionych w tej szkole, stało się tradycją, 
iż tutaj się trafia na bardzo długo (śmiech). W tym 
roku miałam trzydziestolecie pracy zawodowej, 
natomiast dyrektorem jestem czwarty rok. 
MP: Co jest kluczowe dla dobrego funkcjonowania 
placówki oświatowej?
MJ: Przede wszystkim dobra współpraca i komunika-
cja. Podstawą jest również, aby wszyscy zaangażo-
wani w życie szkoły mieli przede wszystkim na celu 
dobro dziecka, nie tylko placówki. Ważna jest także 
dobra współpraca z organem prowadzącym. Myślę, 
że nasza szkoła, jak i pozostałe w naszej gminie, 
mają to szczęście, iż mogą poszczycić się dobrymi 
relacjami z samorządem. Od siebie mogę dodać, że 
wspólne działania ze środowiskiem, z rodzicami, 

z Radą Pedagogiczną są naprawdę bardzo dobre 
i dlatego placówka może dobrze funkcjonować. 
I dzięki temu mogliśmy zorganizować tak ważną 
imprezę.
MP: Co stanowi największe wyzwanie w zarządza-
niu placówką?
MJ: Chyba to, że musimy sprostać wymaganiom, 
które są narzucane z zewnątrz, czyli wszelkim zmia-
nom, które ciągle są w oświacie - zmiana prawa czy 
próby zmiany systemu oświaty. Umiejętność gospo-
darowania takim budżetem, jaki mamy i dbanie o to, 
by placówka funkcjonowała jak najlepiej, żeby była 
nowoczesna, aby można było zapewnić uczniom 
dobre warunki – myślę, że to największe wyzwanie, 
przed jakimi stają dyrektorzy wszystkich szkół.
MP: Czy szkoła ma jakiś ustalony kierunek, w któ-
rym chce podążać?
MJ: Duży nacisk kładziemy na rozwój kultury fizycz-
nej, pomimo tego, iż mamy trudne warunki, jeśli 
chodzi o salę gimnastyczną. Drugim ważnym kierun-
kiem jest zdrowy tryb życia, kształtowanie nawyków 
prozdrowotnych u dzieci, ale również aktywizacja 

i odpowiedzialność każdego ucznia za to miejsce, 
w którym jest, za swoją placówkę. Mam nadzieje, że 
to będzie przekładać się też na odpowiedzialność za 
środowisko, czyli współodpowiedzialność uczniów 
za miejsce, w którym się znajdują. Ważna jest rów-
nież możliwość takiego wszechstronnego rozwoju, 
czyli doskonalenia zainteresowań i sportowych 
i kulturalnych. Moim celem jest, aby dzieci często 
uczestniczyły w akcjach i wyjazdach kulturalnych, 
by mając kontakt i z kulturą, i sportem, później 
same mogły wybrać to, co najbardziej je interesuje 
i pogłębiać te zainteresowania. Jesteśmy również 
nastawieni na współpracę z  rodzicami, abyśmy 
się wspólnie wspierali w tych działaniach, które 
prowadzimy w szkole.
MP: - Dziękujemy za rozmowę i  z  okazji tak wy-
jątkowego jubileuszu życzymy samych sukcesów 
zarówno Pani, jak i gronu nauczycielskiemu, pra-
cownikom oświaty oraz uczniom i ich rodzicom.

MP

Wawelno: sto lat historii szkoły

Kolorowo i z przytupem

Szkoła to wiele wyzwań

fot 1.  Uczniowie przygotowali dla zebranych bogaty 
program artystyczny.

fot 2.  Pamiątkowa tablica przypomni przyszłym 
pokoleniom o tym jubileuszu.

fot 3.  Dąb, który został zasadzony przy placu 
zabaw zapewne będzie za kolejne sto lat 
chronił potomków obecnych przedszkolaków 
przed słońcem.

fot. 1

fot. 2

fot. 3
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Wywiad z Angeliką Giza – pomysłodawczynią po-
wołania Stowarzyszenia „Razem dla Domecka”.

Monika Prześlakiewicz: Skąd pomysł na utworze-
nie Stowarzyszenia Razem dla Domecka?
Angelika Giza: Pomysł na utworzenie stowarzysze-
nia w Domecku zrodził się już kilka lat temu. Ze 
względu na bardzo małe zainteresowanie miesz-
kańców współpracą na rzecz miejscowości – nie 
udało się go wtedy zrealizować, mimo, że od-
były się wówczas zebrania na temat inicjatywy.  
W tym roku, już od kilku miesięcy, podczas spotkań 
rozmawialiśmy na temat połączenia swoich sił 
w miejscowości, czy to w formie np. koła gospodyń 
wiejskich, czy pod postacią stowarzyszenia. Męska 
część społeczeństwa oraz młodzież z pewnością 
nie przyłączyłaby się w przypadku pierwszej opcji, 
bo przez stereotypy zakłada, że będzie to tylko 
pieczenie ciastek i wspólne pogawędki przy kawie… 
My w miejscowości potrzebujemy organizacji, która 
będzie realizować konkretne przedsięwzięcia, więc 
w tym przypadku powołanie stowarzyszenia miało 
sens. Jak wiadomo – organizacja posiada swój 
statut – czyli owe podstawy i cele działania oraz, 
co najważniejsze, ma możliwość sformalizowania 
działalności. Dzięki temu może pozyskać środki 
na realizację przedsięwzięć, przyjmować np. daro-
wizny i dotacje. Po kilku rozmowach i burzliwych 
spotkaniach powołaliśmy Stowarzyszenie Razem 
dla Domecka. Aktualnie jesteśmy na etapie reje-
stracji organizacji w KRS.
MP: Kto wchodzi w  skład Stowarzyszenia Razem 
dla Domecka? W  jaki sposób udało się zebrać 
członków?
AG: Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 
15 osób – mieszkańców Domecka. Są to osoby, 
które z miejscowością związane są od urodzenia 
oraz takie, które zamieszkały u nas niedawno. 

Bardzo się cieszę, że podczas spotkań mogłam od 
tych osób usłyszeć „możemy razem coś zmienić, 
trzeba działać na rzecz Domecka i mieszkańców”.  
Piętnastu członków to minimum narzucone przez 
prawo. W naszym przypadku nie oznacza jednak, że 
tylko tylu zadeklarowało swoją chęć współpracy. 
Zanim zorganizowaliśmy spotkanie, po rozmowach 
w mniejszym gronie, kilka osób zaproponowa-
ło powiadomienie o naszych zamiarach swoich 
sąsiadów i  znajomych. Dzięki temu spotkanie 
organizacyjne na temat stowarzyszenia odbyło 
się już w większej grupie – przybyło kilkadziesiąt 
osób. Inicjatywa została przyjęta entuzjastycznie. 
Zebranie założycielskie odbyło się 22 września. 
Wiadomo, że każdy ma również swoje obowiązki 
i nie zawsze może uczestniczyć w spotkaniach, 
dlatego powołanie naszego Stowarzyszenia odbyło 
się właśnie w 15-osobowym składzie.
MP: Jaki jest cel działalności Stowarzyszenia Ra-
zem dla Domecka oraz czy są już zaplanowane 
przedsięwzięcia, które będą realizowane przez 
organizację?
AG: Jednym z głównych celów działalności Stowa-
rzyszenia jest integracja mieszkańców Domecka. 
Chcielibyśmy wspierać rozwój społeczeństwa, 
działać na rzecz kultury i gospodarki w naszej 
miejscowości. Obserwujemy, że mieszkańcy po 
części podchodzą z dystansem do spraw zwią-
zanych z życiem publicznym. Będziemy dążyć 
do tego, aby stali się odpowiedzialni za swoje 
otoczenie i bardziej aktywni. Jako Stowarzysze-
nie nie mamy jeszcze „rozpisanego” konkretnego 
przedsięwzięcia, jednak planów jest bardzo wie-
le. Podczas spotkań pojawiły się godne uwagi 
propozycje związane z polepszeniem warunków 
życia mieszkańców i wizerunku miejscowości. 
W tym miejscu mogę wymienić tematy związa-
ne: z kulturą, pod postacią spotkań, warsztatów, 

festynów; z historią miejscowości – związana 
z  tym działalność wydawnicza; z aktywnością 
i sportem – np. ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia; 
a także z ochroną przyrody – wskazujemy tutaj na 
park. Nasz park dworski może być perełką w tym 
regionie. Zanim jednak wypoczniemy rodzinnie 
w cieniu zabytkowych drzew – dużo pracy przed 
nami, aby przywrócić go do stanu świetności. 
MP: Jak Pani myśli, z  jakich źródeł finansowania 
będzie korzystało Stowarzyszenie?
AG: Jak wiele organizacji pozarządowych, liczymy 
na to, że nasze przedsięwzięcia uda się zreali-
zować dzięki wsparciu z zewnątrz. Na początku 
warto zainteresować się formą dofinansowania 
dla młodych organizacji. Podczas planowania 
realizacji projektów będziemy dążyć do tego, aby 
ubiegać się o dotacje z Partnerstwa Borów Nie-
modlińskich, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
czy np. środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każdy pomysł, 
który będzie realizowany, wymaga przemyślenia 
i dokładnego opisania. Dopiero z czasem okaże 
się, czy nasze plany zakończą się realizacją.
MP: Co jest kluczowe by organizacja taka jak Stowa-
rzyszenie Razem dla Domecka odnosiła sukcesy?
AG: Myślę, że najważniejsza jest wspólna wy-
miana doświadczeń, musimy uczyć się od siebie 
nawzajem. Aby odnieść sukces, trzeba rozsądnie 
korzystać z dostępnych materiałów i sprawdzo-
nych metod. Stowarzyszenie to ludzie – każdy 
wnosi do organizacji coś od siebie, dzięki temu 
możemy zbudować swoją siłę na specyficznych 
wartościach. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły 
i chęć do działania. Jeśli ktoś zechce się do nas 
przyłączyć – zapraszamy.

MP

To zdecydowanie wyjątkowy rok dla Waldemara 
Wencla – radnego Gminy Komprachcice i  wie-
loletniego pracownika Nadleśnictwa Prószków. 
W  tym roku otrzymał już dwie bardzo znaczą-
ce nagrody związane z  działalnością łowiecką, 
a  już 24 października odbiera trzecią – Medal 
Zasługi Łowieckiej.

Waldemar Wencel – społecznik, radny, leśniczy, uta-
lentowany sygnalista, należy do Koła Łowieckiego nr 
11 Cietrzew w Opolu. Podczas Okręgowego Zjazdu 
Delegatów Okręgu PZŁ w Opolu, odbywającego 
się 12 lipca, Waldemar Wencel został wyróżniony 

w niezwykły sposób, otrzymując nagrodę Nemroda 
za działalność dla rozwoju sygnalistki myśliwskiej. 
Statuetka była wyjątkowa, ponieważ jest przyzna-
wana raz na pięć lat, a w tym roku po raz pierwszy 
w historii została przekazana osobom indywidual-
nym. Druga nagroda związana jest z działalnością 
na rzecz województwa opolskiego. Tytuł zasłu-
żonego dla Opolszczyzny otrzymał od wojewody 
opolskiego. Podczas tegorocznych Hubertowin 
Opolskich oprócz Medalu Zasługi Łowieckiej dla 
Waldemara Wencla, wyróżnienie otrzyma także 
Orkiestra Myśliwska z Komprachcic.

KS

Razem do sukcesu

Rok nagród
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Jako przedsmak rozgrywek Mistrzostw Europy 
w Piłce Ręcznej, które odbędą w Polsce w 2016 
roku, w dniach 10-11 października w hali Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach odbyły 
się Mini Mistrzostwa Euro 2016. 

Weekendowy turniej został podzielony na dwie 
kategorie wiekowe. W sobotnich rozgrywkach zmie-
rzyły się zespoły chłopców urodzonych w latach 
2002-2003, natomiast w niedzielę o zwycięstwo 
walczyli zawodnicy z roczników 2004-2005. W obu 
kategoriach dzielnie reprezentowali nas szczypior-
niści z LKS OSiR Komprachcice. 
Na rozgrywany turniej przyjechały drużyny z wo-
jewództwa opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego 
oraz śląskiego. Mimo, iż każdy mecz był bardzo 
zacięty, drużynie z Komprachcic udało się dotrzeć 

do samego finału. W nim niestety ulegli drużynie 
SPR Pogoń 1945 Zabrze w stosunku bramkowym 
16-7. Drugiego dnia komprachcicki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji odwiedziło sześć zespołów. Drużyna 
gospodarzy niestety zajęła ostatnie miejsce, prze-
grywając w walce o 5 miejsce z Orlikiem Brzeg 17-12. 
Zwycięzcą turnieju została drużyna MKS Wieluń, 
która w finale pokonała Orła Opole. 
Rocznik 2002-2003
1. SPR Pogoń 1945 Zabrze
2. KS OSiR Komprachcice
3. Gimnazjum nr 9 Sosnowiec
4. MKS MOS Wrocław
5. SPR Bór Oborniki Śląskie
6. Baszta Kluczbork
7. Orlik Brzeg
8. Jedynka Ziębice

Rocznik 2004-2005
1. MKS Wieluń
2. Orzeł Opole
3. SPR Pogoń 1945 Zabrze
4. Siódemka Ozimek
5. Orlik Brzeg
6. KS OSiR Komprachcice

Trzecia edycja Memoriału Krasowskiego – woje-
wódzkiego turnieju badmintona dzieci i  żaków, 
po raz kolejny okazała się być wspaniałym wy-
darzeniem, które w tym roku przyciągnęło blisko 
100 uczestników z całej Polski oraz Czech. 

Obywające się 3 października rozgrywki, organizowa-
ne przez klub Victoria Domecko, zostały podzielone 
na dwie kategorie wiekowe. Zawodnicy poniżej 
dziewięciu lat rywalizowali ze sobą w ramach kate-
gorii „dzieci”, natomiast badmintoniści z przedziału 
wiekowego 9-11 lat konkurowali ze sobą jako „żacy”. 
Patronat na rozgrywkami objął Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Komprachcicach oraz Opolski Okręgowy 
Związek Badmintona.
- Gmina Komprachcice jest bardzo prężnie rozwi-
jającym się ośrodkiem sportowym, który odnosi 
zauważalne sukcesy w badmintonie, także w skali 
międzynarodowej. Tego typu zawody organizowane 
dla dzieci i żaków, bardzo często pomagają w do-
strzeżeniu potencjału drzemiącego w uczestnikach. 
Zdążają się jednak przypadki, gdy prawdziwy talent 

objawia się dużo później,  dlatego na takim etapie 
nie można skreślać absolutnie nikogo – opowiada 
pani Bożena Bąk, wiceprezes Opolski Okręgowy 
Związek Badmintona.

KS

Szczypiorniści w Komprachcicach

Szybcy i silni

Maja Świerczewska,  
uczennica V klasy PSP w Komprachcicach.

Choć jest mieszkanką gminy Komprachcice dopiero 
od dwóch miesięcy, to grę w badmintona w Victorii 
Domecko trenuje już od ponad roku. Do rozpoczęcia 
swojej przygody związanej z tym sportem zainspi-
rował ją jej tata. Memoriał Krasowskiego uważa za 
bardzo wartościowe przeżycie, dlatego tego dnia 
przyszła zmotywowana, by dać z siebie wszystko!

Biega i chodzi „z  kijkami” już niemal cała gmina - 
wystarczy wyjść popołudniem przed dom, by zo-
baczyć, jak te formy rekreacji zdominowały inne. 

Od lat już bieganie jest w gminie Komprachcice 
formą uczczenia Dnia Niepodległości – w tym roku 
impreza przyjęła nazwę „I Komprachcicka Dycha”.

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią aktywnie spę-
dzać czas, do wzięcia udziału w pierwszej edycji 
tego wydarzenia, który obędzie się 11 listopada br., 
o godz. 11. Aby móc stanąć do zawodów na trasie 
10 km (na zdjęciu mapka trasy) należy zapoznać 
się z regulaminem. Więcej informacji do znalezienia 
na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach.

Taki bieg: 10 na 11!
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