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Takie zawody tylko z nami!
Bezpieczniej na ulicach

Na ostatniej sesji Rady Gminy Komprachcice została przedstawiona koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Opolskiej, Siennej, Szkolnej i Cmentarnej. Od lat ta część układu komunikacyjnego
Komprachcic stanowi problem zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Obecnie trwają rozważania
nad takim dostosowaniem przejść dla tych ostatnich, aby niezmotoryzowanym mieszkańcom,
korzystającym z tego skrzyżowania było jak najłatwiej się poruszać. Starostwo Powiatowe w Opolu
planuje rozpoczęcie inwestycji w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Leonard Pietruszka - Wójt Gminy Komprachcice o FIRE CHALLENGE:
- Oceniam tę imprezę i jej organizację bardzo wysoko, to jest rewelacyjny pomysł. I po pierwszej
edycji, i po tegorocznej wszyscy są bardzo zadowoleni, pomimo zmęczenia. A przecież w zawodach brali udział przez całą noc. Strażacy poprawili na pewno swój warsztat pracy, bo niektóre
z konkurencji były bardzo trudne techniczne. Prócz zabawy – bo taki też jest cel tych zmagań - jest
też niesamowita nauka i doświadczenie, bo przecież nie wszystkie jednostki wyjeżdżają regularnie
do akcji, więc dla nich to też okazja do ćwiczeń. Z pewnością jest to impreza, która na stałe się
wpisze w kalendarz imprez strażackich o zasięgu subregionalnym. Jestem wdzięczny strażakom
za podjęcie się organizacji takiej inicjatywy i za pracę wolontariacką, za tę pracę, którą wykonali,
serdecznie dziękuję. Pamiętajmy, że dzięki takim wydarzeniom następuje też poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców, bo im bardziej profesjonalnie będzie przygotowany ochotnik,
tym większa szansa na bezpieczne życie i zachowanie zdrowia.
Czytaj na stronie 3

BADMINTON

V Memoriał Mariana Krasowskiego
Po raz piąty odbył się 21 października br. w hali OSiR w Komprachcicach Opolski Turniej Badmintona Dzieci i Żaków oraz Parabadmintona. W turnieju uczestniczyło 83 zawodników i zawodniczek z Polski
i Czech, którzy rozegrali w sumie 140 meczów. Niżej prezentujemy
wyniki Memoriału.

Parabadminton I m. – Kamil Taranda, II m. – Zuzanna Jerzy, III m. – Dominika
Tomańska. Sportowcy reprezentowali klub MOSiR Kedzierzyn-Koźle.
W konkurencji gra pojedyncza (kategoria U11) wśród chłopców pierwsze miejsce
zajął Olivier Gacki (Szkoła Podstawowa nr 2 Głubczyce), a wśród dziewcząt:
Weronika Hoszowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny Smolec). W konkurencji
gra pojedyncza (kategoria U11) wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Błażej
Furtok (UKS Plesbad Pszczyna), a wśród dziewcząt: Anna Gałaszkiewicz (Szkoła
Podstawowa nr 2 Głubczyce).

Piękna modlitwa

Blisko dwadzieścia podmiotów artystycznych wystąpiło 21 października br. na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury, który od dziewiętnastu lat jest organizatorem Przeglądu Piosenki
Religijnej. W tym roku wokalistów, startujących w dwóch kategoriach wiekowych oraz zespoły
oceniali piosenkarze: Klaudia Borczyk, Linda Wencel oraz Łukasz Szuba.
Czytaj na stronie 5

WAŻNE!

Zmiana godzin PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Komprachcicach działający na terenie ZGKiM przy ul. Rolniczej
od października tego roku zlikwidował późno popołudniowe dyżury poniedziałkowe. Obecnie odpady
można przywozić w następujące dni:
poniedziałek - piątek godz. 7.00 – 13.00

każda I i III sobota miesiąca w godz. 11.00 -13.00
Przypominamy, że PSZOK przyjmuje: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i remontowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym

zielone odpady segregowane.
Adres PSZOK: ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice
Szczegółowych informacji o pracy punktu udziela
pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem
telefonu: tel. 77 4646 234, 77 4646 258
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UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Koniec z truciem

Zdrowi ludzie i środowisko – taki jest cel podejmowanych działań ograniczających skutki
emisji z instalacji, w których następuje spalanie
paliw. W konsekwencji coraz więcej urządzeń
będzie podlegać wymianie na nowocześniejsze,
a niektóre paliwa znikną zupełnie z domów.
Uchwała antysmogowa dla województwa to przede
wszystkim efekt działania organizacji "Koalicja dla
Czystego Powietrza w Opolu" oraz rekomendacji rządu
polskiego dla działań wynikających z programu „Czyste
Powietrze”. Konsultowane od miesięcy zapisy uchwały
przyniosą m.in. konieczność wymiany instalacji oraz
zakazu stosowania niektórych paliw.
Ograniczenia wynikające z uchwały będą obowiązywać
cały rok, a nie tylko w sezonie uznanym za grzewczy.
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ogra-

niczenia, to instalacje, w których w celu ogrzewania
obiektów budowlanych, przygotowywania ciepłej
wody użytkowej lub przygotowywania posiłków następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 2
pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w szczególności kocioł, piec i kominek, jeżeli dostarczają ciepło
do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają
ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła
lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu
z przenoszeniem ciepła do innego nośnika (na podstawie zapisu par. 2 uchwały). W tych instalacjach
wprowadza się ograniczenia polegające na zakazie
stosowania: węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów
i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu
mniejszym niż 3 mm, paliw stałych produkowanych

z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów
węglowych, paliw stałych produkowanych z węgla
kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu
mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%, drewna
i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie
roboczym przekracza 20%.
Jak zapisano w uzasadnieniu uchwały, „Samorząd
Województwa będzie proponował gminom uwzględnienie lokalnej specyfiki w opracowywanych programach
ochrony powietrza, które powinny zawierać sposoby
zapewniania dostarczania ciepła na terenie gminy w perspektywie wieloletniej. Ponadto deklaruje się prowadzenie
działań celem podnoszenia świadomości ekologicznej
mieszkańców naszego regionu oraz dokonanie analizy
możliwości wsparcia finansowego dla zamortyzowania
kosztów wymiany pieców na paliwa stałe.”

osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Sposób kwalifikacji:
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub
przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych
do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania
pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych].
Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem
przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby
bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
– groszek z marchewką
– fasola biała
– buraczki wiórki
– powidła śliwkowe
– makaron jajeczny
– makaron kukurydziany bezglutenowy
– ryż biały
– kasza gryczana
– herbatniki maślane
– mleko UHT
– ser podpuszczkowy dojrzewający
– gulasz wieprzowy z warzywami
– szynka drobiowa
– szynka wieprzowa mielona
– pasztet wieprzowy
– filet z makreli w oleju
– cukier biały
– olej rzepakowy

OPIEKA SPOŁECZNA

Bank Żywności 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach podpisał umowę z Bankiem Żywności w Opolu. Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR]
do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL],
które przekazuą żywność bezpośrednio do osób
potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI
I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób
i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą
zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie
do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami
z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem
dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego
w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) Pani
przypadku kryterium wynosi, stanowiąc systematyczne
wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów
spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane

ZASADY PRZEKAZYWANIA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom
najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca
się z co najmniej trzech artykułów spożywczych
z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo
a wchodzących skald zestawu.

POROZUMIENIE KOMPRACHCICE - OPOLE

Karty dla gminy

Rada Miasta Opola podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na porozumienie z Gminą Komprachcice w sprawie korzystania z ulg i zniżek
w dostępie do infrastruktury kulturalnej,
rekreacyjnej i sportowej w ramach funkcjonujących w mieście Opolu kart: „Opolska
Rodzina” i „Opolski Senior”.
Uchwała jest podstawą do podpisania porozumienia
między samorządami. Na ostatniej sesji Rady Gminy
Komprachcice również została podjęta podobna
uchwała. Dokumenty pozwolą na szybkie wdrożenie
kart dla mieszkańców gminy Komprachcice. Jak zdradza
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Komprachcicach, Waldemar Chmiel zainteresowa-

nie otrzymaniem kart jest ogromne. Natychmiast po
podpisaniu przez prezydenta i wójta porozumienia
ruszy możliwość składania wniosków. GOPS jest już
przygotowany do przyjmowania wniosków. Koszt
wykonania kart leży po stronie komprachcickiego
samorządu.
Karta „Opolska Rodzina” przeznaczona jest dla dzieci
i młodzieży do 18 roku życia, natomiast karta „Opolski
Senior” dla osób w wieku od 65 roku życia. Karty
upoważniają do zniżek u prawie 100 partnerów akcji:
sklepów, zakładów usługowych, gastronomicznych,
leczniczych, ale też do wstępów za 1 zł na miejskie
baseny, lodowisko czy też do zoo.
Grafiki kart: opole.pl

W celu uzyskania powyższej pomocy proszę złożyć
dokumenty o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
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FIRE CHALLENGE KOMPRACHCICE 2017

Takie zawody tylko z nami!
Jedenaście załóg jednostek ochotniczych straży
pożarnych z województwa opolskiego wzięło
udział w nocnych zawodach strażackich, które
zorganizowali strażacy ochotnicy z Komprachcic.
To jedyna taka impreza w regionie. Druhny i druhowie
wywiązali się z zadań doskonale, a strażackie zmagania zakończyły się rano zwycięstwem jednostki
z Polskiej Nowej Wsi.
OSP Komprachcice KSRG 309‒52 to ochotnicy,
którzy nie tylko dbają o bezpieczeństwo na terenie
gminy i w okolicy, ale także przygotowują wyjątkowe
w swojej skali zawody strażackie. Jedną z imprez, która
była organizowana tego roku po raz drugi, jest FIRE
CHALLENGE – nocne konkurencje strażackie. Trasa,
którą musieli pokonać strażacy swoimi samochodami,
liczyła blisko 50 kilometrów.
– Nazwa zawodów została wymyślona przez naszych
strażaków, szukaliśmy czegoś oryginalnego. Wszystko
zaczęło się kilka lat temu – dzięki zaprzyjaźnionej
jednostce OSP w Chrzelicach pojechaliśmy na nocne zawody do Czech i bardzo nam się spodobał
taki pomysł. Rok temu zrobiliśmy imprezę po raz
pierwszy – mówi Prezes jednostki, Andrzej Labusga
i zwraca uwagę na efektowną nagrodę dla najlepszej
załogi: – Przechodnie trofeum składa się z hełmu oraz
z toporków, które jeszcze kilka lat temu były wykorzystywane w akcji, odnowionych przez ochotników
z Komprachcic.
W pierwszej edycji zawodów brały udział jedynie
jednostki z terenu gminy Komprachcice, w tegorocznej
również strażacy z terenu gminy Opole, Namysłów,
Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Zdzieszowice. Organizatorzy zdradzają, że najtrudniejszą stroną przygotowania
takiej imprezy jest logistyka: trzeba zorganizować różne
punkty z konkurencjami, zadania muszą być ciekawe
i dość trudne, wymagające ponadto różnych kompetencji, a jednocześnie jak najbardziej odpowiadające

realiom pracy strażaka.
– To na pewno odróżnia takie zawody od tych tradycyjnych. Na przykład w naszej sztafecie liczy się
oczywiście kondycja, ale też siła, psychiczne podejście
do konkurencji. Ściana musiała zostać pokonana przez
każdego strażaka: druhnę czy druha. Spacer farmera,
w którym strażacy nosili po 30 kilogramów na rękę,
taki spacerek na dwadzieścia metrów, też nie był
prosty – mówi Andrzej Labusga.
W danej konkurencji bierze udział zespół, który
do zawodów wyjeżdża jak do akcji, czyli minimum
sześcioosobowy: kierowca, dowódca zastępu i czterech ratowników. Każdy zastęp otrzymał mapę oraz
koordynaty do punktów, w których musiał się stawić,
by wziąć udział w konkurencji. W Domecku były
dwa punkty, w tym jeden nad stawem. Poruszanie
się pontonem w ciemności i odszukanie objektu nie
należało do najłatwiejszych. W Polskiej Nowej Wsi
strażacy musieli m.in. w bezpieczny sposób przetransportować rannego na desce ratowniczej oraz
ugasić ogień. W Ochodzach przepompować wodę,
wykorzystując odremontowaną sikawkę ręczną. Choć
zadanie wydawało się dość łatwe, to nie każdy strażak
mógł się pochwalić taką samą kondycją i siłą.
W każdym z punktów za przeprowadzenie konkurencji odpowiadała inna jednostka OSP. Nad stawem
w Domecku była ta grupa strażaków z jednostki OSP
Jasiona, gmina Zdzieszowice.
– Znajomość z OSP Komprachcice trwa, odkąd mój
syn, który jest naczelnikiem naszej jednostki i nurkiem,
robił szkolenia specjalistyczne i tam poznał innego
nurka z Komprachcic. Potem nastąpiły wymiany
zastępów strażackich podczas zawodów i innych
spotkań. Stwierdziliśmy, że to są fajni ludzie i że trzeba tę przyjaźń podtrzymywać. Ponadto zaczęła się
u nas tworzyć specjalistyczna grupa wodno-nurkowa
i jest też w niej kilku strażaków z Komprachcic. Mamy
własny wodny sprzęt, więc możemy go wykorzystać

w przygotowaniu takich konkurencji – mówi Adrian
Baron, Prezes jednostki OSP z Jasionej.
– Przygotowania do takich zawodów trwają cały rok.
Po pierwszej edycji zastanawialiśmy nad tym, jak
przebiegały, jakie były słabe strony, gdzie popełniliśmy
błędy, co można było zrobić lepiej. Rzuciliśmy w eter,
czy jednostki byłyby zainteresowane przyjechaniem
i okazało się, że tak – wyjaśnia druh Labusga.
Najtrudniejsze dla załóg była nieznajomość zadania,
które mają wykonać w dobrym tempie, czyli jak się
da najszybciej. Wóz strażacki podjeżdża, organizator
konkurencji wyjaśnia, na czym będzie ona polegać
i strażacy ruszają do boju. Wszystkie drużyny były
oceniane, w każdym punkcie działał zespół sędziowski,
który sprawdzał nie tylko czas wykonania zadania, ale
również jego poprawność. Także warunki, w jakich
należało wykonać zadanie były trudne, a druhny
i druhowie wykorzystywali jedynie światło latarek:
czołówek lub ręcznych lub światło zastane, np. lamp
ulicznych.
Prezes jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi, Dariusz
Lakwa pilnował, aby wszystkie zadania były wykonywane jak należy:
– Mieliśmy dwie konkurencje, jedna z dziedziny medycznej. Załoga musiała zapiąć zawodnika do deski
ratowniczej i pokazać, że jest tak zabezpieczony, że nie
spadnie, na przykład odwracając go twarzą w kierunku
podłogi. Następnie z tak przypiętym załogantem
przebiegła wyznaczony odcinek, wrócić, musiał odpiąć
kolegę i zapiąć pasy. W tym czasie kierowca musi wykonać swoje zadanie, które dla niego przygotowaliśmy.
Najczęściej mieścili się w czterech minutach.
W tym roku trofeum trafiło do strażaków z Polskiej
Nowej Wsi, którzy sprawili się dzielnie nie tylko w konkurencjach FIRE CHALLENGE, ale też musieli zareagować podczas prawdziwego wypadku, do którego
doszło w Chmielowicach w trakcie imprezy.

Dagmara Duchnowska
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DZIAŁAJ LOKALNIE

Waleczne szydełka
Zakończenie projektu „Walczymy szydełkiem nie mieczem” z podziękowaniami zostały wręczone przez dyrektor Samorządowezostało połączone z otwarciem „Artystycznego Skweru” przy go Ośrodka Kultury w Komprachcicach oraz przedstawicielki grupy,
która realizowała projekt. Logo Partnerstwa Borów Niemodlińskich,
Samorządowym Ośrodku Kultury.
Podziękowania za wiele godzin pracy, zaangażowanie oraz dobrą
energię i uśmiech otrzymali: Robert Klimek, Dawid Szymasek, Adrian
Przybylla, Marek Mruczek, Jan Posor, Tomasz Smolarek, Janusz Wicher.
Wyjątkowe, bo wykonane z elementami prac szydełkowych, dyplomy

stowarzyszenia, które jest ośrodkiem „Działaj Lokalnie” również
zostało wykonane taką techniką, podobnie jak logo programu. Przed
uroczystym i oficjalnym udostępnieniem skweru mieszkańcom mini
koncert plenerowy dali: Linda Wencel oraz Robert Klimek. Na wszystkich gości czekał poczęstunek w sali SOK.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Mocne brzmienie 2017

Tegoroczna edycja festiwalu „W klimatach bluesa i rocka” przeszła do historii, ale pokazała,
jak rozwija się ta koncepcja promocji muzyki
nieszablonowej w gminie Komprachcice. Tym razem na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury
zabrzmiały głośno, wyraźnie i emocjonująco:
„Honker”, „Day Off” oraz niekwestionowana
gwiazda wieczoru, czyli „Nocna Zmiana Bluesa”
ze Sławkiem Wierzcholskim.

którzy słuchają bluesa jest specyficzne:
– To określona publiczność, nieprzypadkowa. Przychodzą na takie koncerty, ponieważ oczekują konkretnej
muzyki i nie jest ważne, czy sala jest pełna, czy nie.
Każdy kto przyszedł – bierze w tym udział, dla nas,
muzyków jest to bardzo ważne.
Można to zauważyć także na przykładzie tegorocznego wydarzenia muzycznego – w festiwalu, wśród
publiczności było wiele osób spoza terenu gminy,
poszukujących dobrej muzyki, a takiej na pewno
Lider tej kultowej bluesowej grupy zwrócił w rozmowie nie zabrakło 7 października br. w Samorządowym
z „Wieściami” uwagę na fakt, że śpiewanie dla ludzi, Ośrodku Kultury.
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XIX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ

Piękna modlitwa
Dla uczestników festiwalu organizowanego
w Samorządowym Ośrodku Kultury śpiew jest
formą modlitwy. Już św. Augustyn zapewniał:
„Jeśli kto miłuje, ten śpiewa”, zwracając jednak
uwagę, że modli się dwa razy ten, kto … śpiewa
dobrze. W tym roku na komprachcickiej scenie
wystąpili młodzi artyści, którzy z pewnością
zasłużyli na taką opinię.
Blisko dwadzieścia podmiotów artystycznych wystąpiło 21 października br. na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury, który od dziewiętnastu lat jest
organizatorem Przeglądu Piosenki Religijnej. W tym

roku wokalistów, startujących w dwóch kategoriach
wiekowych oraz zespoły oceniali piosenkarze: Klaudia
Borczyk, Linda Wencel oraz Łukasz Szuba. Były już
takie edycje przeglądu, podczas których najwięcej
emocji wywoływały występy zespołów – podobnie
było w tym roku. Znakomicie przygotowane wokalnie,
ale też szczere i naturalne w swojej pasji grupy były
gorąco oklaskiwane. Wszystkich uczestników oraz
organizatorów imprezy docenił Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka:
– Hasło tej imprezy brzmi: „Dobrze jest śpiewać
naszemu Panu”. Jestem przekonany, że nie tylko
dobrze, ale cudnie i wspaniale. Dzisiaj dziękuję wam

za przyjęcie zaproszenia oraz wyjątkowe występy. Już
za rok spotykamy się na jubileuszowej, dwudziestej
edycji przeglądu, który będzie na pewno inny i jeszcze
bardziej uroczysty. Dziękuję dyrektor Samorządowego
Ośrodka Kultury, pani Renacie Gliniorz, akustykom,
pracownikom SOK, członkom jury za świetną imprezę.
Klaudia Borczyk, jurorka tegorocznej edycji festiwalu,
piosenkarka i trenerka wokalistyki, podsumowała
obrady:
– Byliśmy zgodni w naszej ocenie, poziom występów
był wysoki. Ocenialiśmy przede wszystkim przekaz
zgodny z ideą przeglądu, naturalność i to „coś”.

WYNIKI XIX OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ
Kategoria I
I miejsce: Emilia Nowak
II miejsce: Hanna Kotula
III miejsce: Julia Kuś

Kategoria II
I miejsce: Agnieszka Poremba
II miejsce: Emilia Waliczek
III miejsce: Julia Dota

Kategoria III
I miejsce: Zespół Work In Progress
II miejsce: Zespół Akces
III miejsce: Zespół Afar

TROCHĘ KULTURY

Dwa światy

Spektaklem "W przestrzeni dwóch światów" zakończył się 14 października br. projekt "Na warsztacie słowa i muzyki – niepełnosprawni w kulturze". Widowisko oparte na wyobraźni, geście
i muzyce na żywo skupiło publiczność nie tylko
na warsztacie artystycznym występujących
młodych aktorów, ale też na przesłaniu, jakie
towarzyszyło całemu projektowi.
Projekt był realizowany w ramach programu Edukacja
Kulturowa Opolszczyzny, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Opolskiego
– Andrzej Buła. Przedsięwzięcia zainicjowane i organizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury
objęło swoim zakresem dwie gminy: Komprachcice
i Dąbrowę.

– Przez wiele lat naszej działalności poznaliśmy dzieci w działalność kulturalną niepełnosprawnych, wykoz niepełnosprawnością, które czynnie biorą udział rzystanie tego potencjału oraz współpraca środowisk.
i włączają się w wydarzenia kulturalne. Stąd pomysł
DD
właśnie na taki projekt – mówiła przed rozpoczęciem
spektaklu dyrektor SOK – Renata Gliniorz. – Podczas
warsztatów teatralnych wykorzystywaliśmy autorskie
teksty osób niepełnosprawnych, a nawet wiersze
jednego z chłopców.
Materiałem dla działania muzycznego w ramach
projektu była współpraca z Jackiem Mielcarkiem,
niewidomym muzykiem, dziennikarzem Radia Opole.
Zdaniem realizatorów projektu niepełnosprawni od lat
są motorem do zajęć twórczych i nadszedł wreszcie czas, żeby ich działania poznało szerokie grono
odbiorców. Celem projektu "Na warsztacie słowa
i muzyki – niepełnosprawni w kulturze" było włączenie
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wypadek autobusu z dziećmi
To były sceny jak z katastroficznego filmu. Było
już dość późno i wystarczająco ciemno, żeby
strażakom ochotnikom utrudnić ratowanie dzieci,
które ucierpiały w wypadku wycieczkowego
autobusu. Dobrze, że były to tylko ćwiczenia.
Akcja rozgrała się w Pucniku, na skrzyżowaniu ulic
Prószkowskiej i Jaśkowskiej. Poszkodowanych w wyniku zderzenia samochodu osobowego z autobusem
turystycznym było szesnastu. Na miejsce zdarzenia
zostały zadysponowane jednostki straży pożarnej

z Domecka, Komprachcic, Ochódz i Polskiej Nowej
Wsi. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili
kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym
osobom, które zostały następnie przekazane pogotowiu ratunkowemu. Scenariusz ćwiczeń był do końca
trzymany w tajemnicy, aby stworzyć podczas strażackiego treningu warunki jak najbardziej odpowiadające
rzeczywistości.
– Dzieci były ucharakteryzowane, kierowca udawał
utratę przytomności, warunki pogodowe i dobowe były
trudne, strażacy ratowali poszkodowanych późnym

wieczorem. Sprawili się doskonale, bardzo poważnie
traktują każde ćwiczenia. Możemy być z nich dumni
i naprawdę czuć się bezpiecznie, gdy na naszym terenie
działają właśnie takie jednostki – podsumowuje Wójt
Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka, który jest
też Prezesem Zarządu Gminnego OSP.

DD

Zdjęcia: archiwum OSP Domecko,
dzięki uprzejmości Pana Sebastiana Dambca

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Spotkanie z Barbarą Gawryluk
W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się
kolejne spotkanie autorskie – tym razem z Barbarą Gawryluk: tłumaczką, autorką książek dla
dzieci i młodzieży oraz dziennikarką radiową.
Twórczyni w swoich książkach opisuje prawdziwe
historie. W książce „Baltic” opowiada o psie, którego
w pewien mroźny poniedziałek jednostka statku
„Baltic” zauważa w wodzie, na krze płynącej morzem
Bałtyckim. Pies został ocalony, pozostał na statku,
na stałe zadomowił się na pokładzie i zaprzyjaźnił
z załogą. W kolejnej powieści, zatytułowanej „Dżok.
Legenda o psiej wierności” bohaterem jest czarny kundel, którego właściciel w tragicznych okolicznościach
umiera na atak serca w pobliżu Ronda Grunwaldzkiego.
Pies czekał tam na swojego pana, dokarmiany przez
mieszkańców Krakowa, budził zdziwienie i sympatię.
Po około roku oczekiwania, pozwolił się przygarnąć

nowej właścicielce. Kobieta zmarła w 1998, zaś zwierzę
uciekło i wałęsając się po terenach kolejowych zginęło
pod kołami jadącego pociągu. Pies posiada swój pomnik na Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą w Krakowie,
w pobliżu Wawelu i Mostu Grunwaldzkiego. Pomnik
Dżoka jes pierwszym w Polsce pomnikiem psa.
Duże zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziła książka „Mali bohaterowie”, która znajduje się
w kanonie lektur dla klas II szkoły podstawowej. Dzieci zaproszone na spotkanie, uczniowie II i III klasy
PSP Komprachcice miały okazję na żywo spotkać
się z autorką jednej z swoich lektur oraz wysłuchać
fragmentów czytanych na żywo. Autorka, tłumaczka
lubianej serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”
przywiozła również najnowszą książkę z tej serii.
Czytała po szwedzku i wspólnie z dziećmi tłumaczyła fragmenty. Książka ukazała się 27 września br.
i oczywiście będzie dostępna w naszej bibliotece.

Wszystkich oczekujących zachęcamy do odwiedzania
naszej strony www. gbp-komprachcic.pl oraz profilu
na FB, gdzie informacja o możliwości wypożyczenia
pojawi się najszybciej.

Informacja przygotowana przez GBP

RADA RODZICÓW PSP W KOMPRACHCICACH

Papieskie kremówki

W trzech parafiach gminy Komprachcice
8 października br. odbyła się akcja „Papieskie
Kremówki”, które podobnie jak w minionym roku
zorganizowała Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. księdza J. Twardowskiego
w Komprachcicach.

ulubionych słodyczy mieszkańców naszej gminy. akcji. – Niebawem czeka nas Jarmark BożonarodzenioRodzice, którzy tego dnia zaangażowali się w sprze- wy, Rada Rodziców zajmuje się podczas tego wydadaż kremówek wydali wszystkie, czyli równy tysiąc! rzenia gastronomią, frytki są jedną z propozycji dań.

– Zebraliśmy dzięki tej akcji tysiąc złotych i kupimy Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku
za te pieniądze frytkownicę. Często bierzemy udział papieskich kremówek będzie 1300!
w festynach, czy innych szkolnych spotkaniach i frytTego dnia w Polsce obchodzony był XVII Dzień Pa- kownica jest podczas nich niezbędna – mówi Joanna
pieski. Ulubione ciastka Jana Pawła II należą też do Sarnicka Przewodnicząca Rady Rodziców, inicjatorka

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 LISTOPADA 2017 w kościele pw. Św. Franciszka w Komprachcicach odbędzie się

Uroczysta msza święta z ceremoniałem wojskowym w intencji ojczyzny: godzina 9.00
Apel z udziałem kompanii honorowej 91 Batalionu Logistycznego (plac przykościelny w Komprachcicach): godz. 10.00
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ZWIĄZEK GMIN PROKADO

Nieza_wodni!
Ponad 130 uczniów szkół podstawowych z terenu
gmin: Prószków, Komprachcice, Dąbrowa i Krapkowice wzięło udział w kolejnej edycji imprezy
sportowo-integracyjnej, której organizatorem był
Związek Gminy PROKADO.
Osią wydarzenia, które odbyło się 22 września 2017 r.
były zawody pływackie oraz rozgrywki w piłkę siatkową
i nożną. Reprezentacjom gmin kibicowali ich szkoleni
koledzy i koleżanki – najciekawsze forma kibicowania
również została doceniona przez pomysłodawców
spotkania. Impreza odbyła się na Pływalni "Delfin"
w Krapkowicach oraz na terenie pobliskiego kompleksu
sportowego. W rozgrywkach reprezentowana była każda
z gmin, będących członkami ZG PROKADO. Przypomnijmy, że tegoroczne wydarzenie, organizowane pod
hasłem "PROKADO nieza_WODNI" to kolejna akcja,
której celem jest zachęcenie młodych mieszkańców
obszaru do zdrowego trybu życia. W piątek, 22 września
br. uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w indywidualnych zawodach pływackich oraz sztafecie pływackiej, zaplanowanych pod nazwą "Jak ryby w wodzie!
", a także w meczach siatkówki oraz piłki nożnej, które
odbyły się pod hasłem "Moc zespołów". Każda z ekip
była też dopingowana przez swoich szkolnych przyjaciół,
a przygotowanie do kibicowania było także doceniane
w ramach akcji "My to Wy! ". Młodzi sportowcy dali z siebie wszystko, bawiąc się i rywalizując zgodnie z zasadą
fair play. Każdy otrzymał od Związku Gmin PROKADO
medale oraz sportowe upominki, które z pewnością
ułatwią pozostawanie w doskonałej formie wszystkim
uczniom, biorącym udział w zawodach. Medale, dyplomy
oraz prezenty wręczali: Andrzej Kasiura – Burmistrz
Krapkowic, Marek Leja – Wójt Gminy Dąbrowa, Leonard
Pietruszka – Wójt Gminy Komprachcice, Sławomir
Augustyniak – Zastępca Przewodniczącego związku
Gmin PROKADO, Georg Gonschior – Członek Zarządu,
Andrzej Malinowski – Członek Zarządu, Gerard Cebula
– przedstawiciel Gminy Prószków w Zgromadzeniu
Związku Gmin PROKADO.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wszyscy razem
Spotkanie pracowników wszystkich oświatowych
jednostek organizacyjnych Gminy Komprachcice
zostało zorganizowane przez Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych. Każdy z gości otrzymał
słodką niespodziankę, a dyrektorom wręczono
nagrody Wójta Gminy Komprachcice.
Uroczystość była jednak również, a może przede
wszystkim, okazją do wzajemnego poznania się nauczycieli i pracowników obsługi wszystkich szkół.
Każdy z dyrektorów przedstawiał swoją kadrę, króciutko charakteryzując prezentowaną osobę. Sami
szefowie placówek również nie mieli łatwo – musieli
wykazać opanowaniem tremy scenicznej i wystąpić
z tekstem, który dopiero podczas spotkania poznali.
Nauczyciele i pracownicy obsługi mieli natomiast
za zadanie rozpoznać na podstawie zagadek, który
z dyrektorów jest właśnie prezentowany. Taka forma
świętowania Dnia Edukacji Narodowej zyskała aprobatę
wszystkich uczestniczących, więc z pewnością nie
było to ostatnie takie spotkanie grona oświatowego.
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WIELKI BIEG

III Komprachcicka Niepodległościowa Dycha
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach zawodniczek i zawodników. Dziesięciokilometrowa na stronę o sirkompreachcice.pl – tam możliwość
zaprasza do udziału w III edycji biegu "Kom- trasa będzie prowadzić urokliwymi zakątkami na- zarejestrowania się oraz regulamin zawodów. Zaznaszej gminy, jej nawierzchnia ma charakter mieszany czamy, że limit to 400 biegaczy.
prachcicka Niepodległościowa Dycha".

(crossowo-asfaltowy).
Zapraszamy kibiców – impreza rozpocznie się o godz.
W tym roku tradycyjny bieg związany z obchodami
Święta Niepodległości odbędzie się 12 listopada. Będzie to rewelacyjna impreza, na którą już dziś 10.00, start: parking przykościelny w Komprachcicach.
Już wiadomo, że w rywalizacji zmierzy się kilkuset serdecznie zapraszamy. Zainteresowanych odsyłamy

SKAT

PIŁKA RĘCZNA

Kobieta najlepsza

Sprawdzian przed ligą

W dniu 1 października br. w pawilonie sportowym w Wawelnie odbył się VI Turniej Skata.
Udział w nim wzięli zawodnicy z 7 Klubów Skata
Opolszczyzny, ale również niezrzeszeni, nie tylko
z terenu Gminy Komprachcice.

7 października odbył się towarzyski turniej młodzików, który był ostatnim sprawdzianem dla
zawodników przed zbliżającymi się rozgrywkami
ligowymi. W zawodach wzięły udział trzy drużyny, które będą brały udział w Opolskiej Lidze
Młodzików, tj. Orzeł Opole, Gwardia Opole oraz
Najlepszą zawodniczką turnieju okazała się Monika OSiR Komprachcice oraz drużyna SPR Oleśnica.

Gruszka – LZS SWORNICA Czarnowąsy- Opole,
z najmłodszych zawodników turnieju najlepszym
był Robert Pawelczyk 29 lat – Obrowiec. Mistrzem,
reprezentującym Gminę Komprachcice w VI turnieju
skata w Wawelnie został Tomasz Cybulski – Wawelno.
Zdjęcie: archiwum organizatorów

OSiR: Orzeł Opole 17: 10
OSiR: F. Sosna 4, T. Sobków 4, M. Hryniewicz 4, D.
Młodzi zawodnicy dzielnie występowali na parkiecie, Jendryca 2, F. Świerc 2, A. Purul 1
mecze stały na dość wyrównanym poziomie i można było zobaczyć ciekawe akcje młodzików, m.in. OSiR: SPR Oleśnica 19: 10
efektowne wrzutki, które kończyły się bramkami. OSiR: F. Sosna 7, D. Jendryca 5, M. Hryniewicz 2, F.
Zdecydowanie jednak najlepiej grającą drużyną był Świerc 2, T. Sobków 1, A. Purul 1, S. Łepek 1
nasz zespół, który wygrał wszystkie spotkania i zajął
I miejsce w turnieju. Postawa naszych młodzików jest OSiR: Gwardia Opole 17: 13
dobrym prognostykiem przed zbliżającym się sezo- OSiR: D. Jendryca 5, F. Sosna 4, T. Sobków 4, M.
nem ligowym. Najwięcej bramek w turnieju w naszej Hryniewicz 4
drużynie rzucili Fabian Sosna 15, Daniel Jendryca 12,
Marek Hryniewicz 10 oraz Tymoteusz Sobków 9. Drużyna OSiR Komprachcice wystąpiła w składzie:
Nagrody indywidualne w naszej drużynie otrzymali: M. Lellek – T. Sobków, F. Sosna, D. Jendryca, M. HryFabian Sosna – najlepszy zawodnik drużyny, Mate- niewicz, A. Purul, S. Łepek, F. Świerc, T. Świerc,
usz Lellek – najlepszy bramkarz turnieju, Tymoteusz A. Komor, T. Jakubowski, B. Hryniewicz
Trener: Maciej Nawrocki
Sobków – najlepszy zawodnik turnieju.
Wydawca:

GM I N Y KOM PRACH CI CE
Dom e cko - Dzie k a ńst w o - Kom pra chc ic e - Ochodze - Osiny - Polsk a N ow a Wie ś - Wa w e lno

Kolejność turnieju:
1. OSiR Komprachcice9 pkt
2. Gwardia Opole 6 pkt
3. Orzeł Opole
3 pkt
4. SPR Oleśnica
0 pkt

Wild Boat – Kajetan Syguła
Chrzelice 175/3, 48–220 Łącznik
na zlecenie Gminy Komprachcice
nakład: 1000 egz.

Redakcja:

Monika Prześlakiewicz
Kajetan Syguła

Skład i druk:

Drukarnia „Sady”, Krapkowice

