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Dzień Seniora organizowany
każdego roku przez Koło
Gospodyń Wiejskich to imp-
reza nie tylko dla starszych
mieszkańców wsi. Przed
b a b c i a m i i d z i a d k a m i
w y s t ą p i ł y m . i n . p r ze d -
szkolaki z tutejszej placówki,
z kolorowym, zabawnym
widowiskiem (na zdjęciu).

Więcej na stronie 7

Chociaż przed księdzem pro-
boszczem Erwinem Kuzajem
i wiernymi z paraf i i pw.
św. Marcina w Ochodzach
jeszcze kilka prac moder-
nizacyjnych, to najważniej-
sze już zostały zakończone.
Odrestaurowany ołtarz,
ambona i chrzcielnica są
z powrotem w zabytkowej
świątyni.

Więcej na stronie 5

Strażacy z Polskiej Nowej
Wsi mają od kilku tygodni
kolejny samochód w swojej
remizie. Wóz został zaku-
piony w Polsce, przez firmę
specjalizująca się w takim
sprzęcie, ale wcześniej gasił
pożary w stolicy Francji.

Więcej na stronie 4

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem
strategii obszaru Borów Niemodlińskich,
czyli terenu, na którym działa z powodzeniem
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów
Niemodlińskich”.

Pierwsze spotkanie – warsztaty prowadzone
przez Lucjana Dzumlę – odbyły się w Prósz-

kowie, w ośrodku „Pod Borem”. Uczestniczyło
w nich 16 osób, członków LGD oraz współ-
pracujących ze stowarzyszeniem mieszkańców
obszaru. W efekcie cyklu zajęć, które odbędą się
w tym roku powstanie dokument wyznaczający
najważniejsze na lata 2014-2020 cele społecz-
ności gmin tworzących partnerstwo oraz innych
terenów, wchodzących w skład obszaru Borów
Niemodlińskich. O komentarz poprosiliśmy
inspektor ds. programów pomocowych i pro-
mocji Urzędu Gminy w Komprachcicach Joannę
Słodkowską-Mędręcką (wywiad z inspektor na
stronie 3):

Jak ważne są zapisy takiej strategii wskazuje
już obecny okres finansowania 2007-2013,

w którym o tym, czy projekt otrzyma dofinan-
sowanie czy nie decyduje w głównej mierze jego
zgodność z zapisami strategii Partnerstwa Borów
Niemodlińskich. A więc od tego co ustalimy już
teraz, zależy jakiego rodzaju projekty będą
wspierane w przyszłości. Podczas warsztatów
wszyscy mieliśmy okazję skrytykować, to co nie
podobało nam się w Borach w poprzednim
okresie finansowania, zasygnalizować konieczne
zmiany, określić wszystkie problemy i podysku-
tować nad ich rozwiązaniem. Spotkanie okazało
się bardzo twórcze i zaowocowało dużą ilością
materiału, który na pewno zostanie wyko-
rzystany przy opracowaniu nowej strategii.
Jeszcze za wcześnie na ustalenie konkretnych
kierunków. Na pewno Partnerstwo Borów
Niemodlińskich będzie wciąż organizacją, która
powinna zaciekawić osoby, organizacje poza-
rządowe, grupy nieformalne zainteresowane
przyrodą naszego terenu, dz iedz ictwem
kulturowym: zabytkami, tradycyjnymi imprezami
lokalnymi, rozwojem społecznym (wyposażenie
świetlic, zagospodarowanie miejsc spotkań,
organizacja warsztatów, kursów) i oczywiście
możliwością pozyskania środków i wsparcia na
wyżej wymienione działania.

Dag

Wyznaczamy cele Ochodze

Wielopokoleniowe spotkanie

Ochodze

Finał remontu

Polska Nowa Wieś

Samochód z paryskich ulic
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L.p. Rodzaj czynności Termin - przedszkola

1. Składanie wniosków od 10 od 4 do 14

2. Podanie do publicznej
kandydatów

3. Potwierdzenie przez rodziców
woli przyjęcia

4. Podanie do publicznej
kandydatów

Termin postępowania
i oddziały przedszkolne uzupełniającego -

przedszkola/oddziały
przedszkolne

wraz z załącznikami do 31 marca 2014 r. sierpnia 2014 r./
od 11 do 14
sierpnia 2014 r.

18 kwietnia 2014 r. 20 sierpnia 2014 r.
wiadomości listy
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

do 30 kwietnia 2014 r. do 25 sierpnia 2014 r.
kandydata
do szkoły

09 maja 2014 r. 28 sierpnia 2014 r.
wiadomości listy
przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Obowiązuje ustawa rekrutacyjna
18 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której
celem jest określenie na poziomie ustawowym
jednolitych i przejrzystych zasad rekrutacji
do publicznych przedszkoli i szkół.

Wpostepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych (w dalszej części zwanych przedszkolami) w publicznych

szkołach podstawowych biorą udział:
dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009),
dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku)

zamieszkałe na terenie gminy Komprachcice.

ostępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza
się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym

przedszkolu. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie
składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu, czyli dziecko raz przyjęte do danego
przedszkola nie podlega w kolejnych latach szkolnych rekrutacji. Nowe
przepisy wprowadzają zasadę, że w pierwszej kolejności do publicznego
przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba wolnych
miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę takie kryteria jak: wielodzietność rodziny kandydata, niepełno-
sprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie są brane pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, z tym, że w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznego przedszkola
kryteria, o których mowa wyżej określa dyrektor publicznego przedszkola
w uzgodnieniu z wójtem. Kryteria dodatkowe określa się z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny,
zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wycho-
wujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriów może być nie
więcej niż 6 i każdemu przyznaje się określoną liczbę punktów, przy czym
każde kryterium może mieć różną wartość.

ównież terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania
dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa

dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z wójtem. Spełnianie przez kandydata
kryteriów potwierdzane jest oświadczeniami lub dokumentami - zgodnie ze
wskazaniami we wniosku rekrutacyjnym. Dyrektorzy przedszkoli
publicznych i publicznych szkół podstawowych, w których mieszczą się
oddziały przedszkolne, w uzgodnieniu z wójtem ustalili na rok szkolny
2014/2015 następujące terminy rekrutacji:

�

�

P

R

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej
publicznego gimnazjum

statucie danej szkoły
podstawowej

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podsta-
wowych na terenie gminy Komprachcice dostępne na stronach
internetowych szkół.

publicznego gimnazjum zamieszkali poza
obwodem publicznego gimnazjum

na podstawie kryteriów zawartych w
statucie gimnazjum

do publicznego gimnazjum

określa kurator oświaty

Terminy postępowania uzupełniającego do publicznego gimnazjum, jeśli
nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum uzgadnia
z wójtem.

Druki deklaracji /zgłoszeń/ wniosków do pobrania w poszczególnych
placówkach na terenie gminy Komprachcice. Szczegółowych informacji
udzielają dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół
podstawowych oraz dyrektor publicznego gimnazjum.

Podstawa prawna ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7).

, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, tj. na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży. W postępowaniu rekrutacyjnym na
rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej
kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
i mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w

. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego,
wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób
przeliczania punktów.

postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015
i 2015/2016 do kandydaci

mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum
nadal dysponuje wolnymi miejscami,

. Statut określa także wymagane dokumenty oraz
sposób przeliczania punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2014/2015 i 2015/2016 terminy
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania
dokumentów, .

W

Historia i współczesność

Odbierz egzemplarz
Projekt „Gmina Komprachcice – dawniej i dziś” to wieloaspektowe
przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Do wydawnictwa, które powstało w ramach projektu trafiły
zdjęcia ze starych albumów mieszkańców Gminy. Edycja pokazuje również,
jak zmieniał się ten teren. Zachęcamy do lektury i poszukiwania własnych
wspomnień spacerując uliczkami miejscowości Gminy Komprachcice. Kto
zechce otrzymać bezpłatny egzemplarz folderu, proszony jest o kontakt
z Joanną Słodkowską-Mędręcką (Urząd Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa
3). Liczba egzemplarzy ograniczona.
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-

- Dwa projekty dotyczyły wypo-
sażenia świetlic wiejskich w sprzęt
komputerowy – w Dziekaństwie
i w Żerkowicach, opublikowaliśmy
też dwa foldery związane z pro-
mocją miejsc, ludzi i wydarzeń
Gminy Komprachcice. Również
ubiegłoroczne dożynki zostały
zrealizowane w ramach projektu
dof inansowanego ze środków
PROW. Wciąż realizowane jest
priorytetowe zadanie tj. budowa
kanalizacji sanitarnej w Domecku,
Ochodzach i Wawelnie pochła-
niające największe nakłady finan-
sowe gminy. Dwa kolejne projekty
mają już podpisane umowy na
dofinansowanie i będą realizowane
w 2014 r.

-

- Każdy projekt, jeżeli jest odpowie-
dzią na zapotrzebowanie zgłoszone
przez mieszkańców czy ich przed-
stawicieli jest istotny i przynajmniej
z definicji powinien poprawić jakość
życia na wsi. Niewątpliwie naj-
bardziej odczuwalnym projektem
przez wszystkich będzie wybudo-
wana kanalizacja.

-

- Bez wsparcia finansowego trudno
cokolwiek zrobić. Zaangażowanie
pracy własnej czy nawet prywat-
nych funduszy członków ma swoje
granice. Rozwiązaniem są tutaj
źródła zewnętrzne, z których można
te środki pozyskać. Na pewno za
pierwszym razem nie jest łatwo, ale
raz pozyskane środki zewnętrzne
motywują grupę do dalszego dzia-
łania, wpływają na kreatywność
i powodują, że grupa odważniej
sięga po kolejne fundusze. Przy-
kład? Wawelno.

-

Jakie projekty finansowane ze
środków zewnętrznych zostały
zrealizowane w minionym roku?

Które z nich, Pani zdaniem, wpły-
nęły w największym stopniu na
poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich?

Jakie znaczenie dla rozwoju
samoorganizacji lokalnych śro-
dowisk: organizacji pozarządo-
wych, grup odnowy wsi mają
fundusze zewnętrzne?

Dla większości projektów wnios-

kodawcą jest gmina, ale są też
takie podmioty, jak właśnie Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno,
które samodzielnie sięgają po
fundusze unijne. Dlaczego - Pani
zdaniem - tak mało organizacji
z obszaru gminy składa wnioski
indywidualne?

Czy mogłaby Pani doradzić stowa-
rzyszeniom i fundacjom z obszaru
gminy, jak powinny wprowadzać
w życie własne pomysły?

- Panuje przekonanie , że to takie
trudne, nieosiągalne itd. A to nie-
prawda. Do urzędu przychodzą
czasami przedstawiciele organizacji
czy parafii, żeby napisać im wnio-
sek, bo oni nie wiedzą jak. Takie
myślenie jest błędne. Mam okazję
oceniać projekty i te pisane przez
stowarzyszenia są najlepsze, bo są
spójne, pisane prosto z serca,
z konkretnej potrzeby. We wnios-
kach nie chodzi o to, aby używać
wyszukanego słownictwa tylko
d o b r ze p r ze d staw i ć p ro b l e m
i wskazać czytelnie projekt, jako
j e g o roz w i ą za n i e . D r u ga j u ż
bardziej przyziemna przeszkoda to -
paradoksalnie - finanse. Wiele
programów przyznaje fundusze na
zasadzie refundacji tzn. najpierw
trzeba zrealizować zadanie, ponieść
koszty i dopiero potem można
uzyskać zwrot środków. I to jest
bardzo duże ograniczenie (nawet
dla gminy, tak na marginesie), bo
o i le takiej organizacj i uda się
uzbierać środki na wkład własny,
to na zrealizowanie całości zadania
może być już problem. Z drugiej
st rony, aby skuteczn ie z łożyć
wniosek o wsparcie finansowe
trzeba być organizacją sforma-
lizowaną. Może dlatego z naszego
terenu społeczne grupy nie sięgają
po środki zewnętrzne, ponieważ na
wsiach brak sformalizowanych
struktur. Większość programów
skierowana jest do grup posia-
dających osobowość prawną np.
stowarzyszeń. Oznacza to, że grupa
wielbicieli wsi X czy chociażby rada
sołecka nie może być wniosko-
dawcą nawet jeżeli ich projekt
będzie najlepszym z najlepszych.

-

- Działając od lat w stowarzyszeniu
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

miałam okazję poprzyglądać się
różnym organizacjom i zauwa-
żyłam, że najważniejsze to mieć
zgraną grupę z liderem na czele,
która wie, co i po co chciałaby
zrob ić . I na j i stotn ie j sze – nie
poddawać się. Jeśli nie uda się
pozyskać środków za pierwszym
razem, to należy próbować kolejny
raz, jak nie z tego źródła, to z innego.
Ważne też, aby nie zaczynać od
w i e l k i c h za d a ń . N a p o c z ą te k
najlepiej zrealizować jakiś mały
projekt, który będzie próbą dla
organizacji nie tylko w pisaniu
wniosków, ale również we wdra-
żaniu projektu, jego rozliczeniu
i kontynuacji. Wbrew pozorom te
trzy ostatnie etapy wcale nie są
łatwiejsze niż pozyskanie środków.
Właśnie kończy się okres finanso-
wania 2007-2013 w czasie którego
Bory Niemodlińskie udzieliły wspar-
cia ponad stu tzw. małym pro-
jektom realizowanym głównie przez
organizacje pozarządowe i parafie.
Małe projekty już się skończyły

(czekamy na kolejny okres 2014-
2020), ale w najbliższym czasie
ruszy nabór do programu „Działaj
lokalnie”, w ramach którego orga-
nizacje będą mogły pozyskać 6
tysięcy na planowane przedsię-
wzięcia przy minimalnym wkładzie
własnym. Wszystkich zachęcam do
odwiedzenia strony internetowej
www.boryniemodlinskie.pl oraz
profilu tej organizacji na portalu
społecznośc iowym facebook.
Budżet gminy to naprawdę nie
jedyne źródło finansowania działań
na wsi . Najbl iższe i chyba naj-
bardziej dostępne to Bory Niemod-
lińskie, pozostają jeszcze Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, Polsko –
Amerykańska Fundacja Wolności
i np. konkurs „Seniorzy w akcji”, czy
program „Młodzież w działaniu”,
a także szereg innych.

- Dziękujemy za rozmowę.

Fundusze unijne nie tylko  dla gminy
rozmowa z Joanną Słodkowską-Mędrecką, inspektor ds. programów pomocowych i promocji Urzędu Gminy w Komprachcicach
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Gdy nowy nabytek strażaków z Polskiej Nowej Wsi wjechał przekroczył
w Ochodzach granicę gminy czekała na niego delegacja strażaków
i… wozów bojowych.  Korowód c aut podjechał pod remizę.
Oczekiwany od dawna zakup został sfinalizowany dzięki uporowi
druhów i wsparciu innych gminnych jednostek OSP.

Podczas obrad Zarządu Gminnego OSP apelowaliśmy do prezesów
z innych jednostek, żeby zrzekli się bieżących zakupów w tym roku

i przekazali te oszczędności na zakup naszego wozu. Wszyscy, jednogłośnie
poprali tę propozycję i dlatego udało się zgromadzić środki gminne na zakup
wozu. Chciałbym podziękować prezesom, druhnom i druhom ze wszystkich
jednostek za ten gest – mówi Joachim Kowalski, skarbnik w Zarządzie OSP
w Polskiej Nowej Wsi i radny tej miejscowości.

d 15 lutego br. jednostka OSP w Polskiej Nowej Wsi jest właścicielem
używanego samochodu gaśniczego marki IVECO UNIC 175-24 GCBA,

z autopompą o wydajnością 1600 l na minutę. Wóz, który wcześniej jeździł
po Paryżu, do naszej gminy trafił z Myślenic, z firmy pośredniczącej
w sprzedaży tego typu aut. Wóz ma automatyczną skrzynię biegów,
pochodzi z 1999, ale zabudowę ma z 2008. Samochód marki Star, którym do
tej pory dysponowała jednostka ma już 30 lat. Kolejne auto pozwoli
strażakom z Polskiej Nowej Wsi starać się o wejście do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Samochód jest też w pewnym sensie urodzi-
nowym zakupem.

O

zerwonych

Polska Nowa Wieś

Samochód z paryskich ulic

-

– mówi
prezes jednostki, Dariusz Lakwa.

becnie jednostka liczy 54 członków, w tym czynnych, którzy mogą brać
udział w akcjach - 30. W minionym roku strażacy z Polskiej Nowej Wsi

wyjeżdżali gasić pożary ponad 20 razy.

W tym roku obchodzimy jubileusz 80 lat istnienia. Bardzo nam zależało,
żeby między innymi z tej okazji kupić nowy wóz. Kosztował 73 000 złotych,
z czego 53 000 pochodzi z gminnego budżetu, ze zrzeknięcia się wydatków
bieżących innych jednostek, a resztę stanowi nasz wkład własny. Zbieraliśmy
przez lata: z wodzenia niedźwiedzia, kalendarzy, oszczędzaliśmy

Dagmara Duchnowska

O

Dokończenie ze str. 1

na zdjęciach po lewej:
Dyrektor placówki: -Tutaj dawniej był magazynek -

własnymi siłami i z własnego budżetu przedszkola

zmieniliśmy to pomieszczenie na gabinet terapii

pedagogicznej i logopedycznej. W prace zaangażowali się

pracownicy placówki - gabinet wymalował palacz,

konserwator położył panele.

Strategicznym celem tego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Szczególny nacisk kładzie się

m.in. na uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Program
jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań
własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu
zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Komprachcicach uzyskał w ramach programu wsparcie w wysokości 200 000 zł na
modernizację i wyposażenie kuchni w chmielowickiej placówce.
-

– mówi dyrektor
przedszkola, Bożena Dębowska (na zdjęciach). Zmiany na parterze zainspirowały pracowników i na samej
górze budynku na potrzeby edukacyjne zostało własnymi siłami zaadaptowane kolejne pomieszczenie.

Kuchnia został przesunięta, zwiększyła się więc gabartytowo, dzięki temu mogliśmy utworzyć łazienkę
dla obsługi, osobną obieralnię, zmywarnię. Mamy nowoczesne wyposażenie, tak jak powinno być, zgodne
z najwyższymi standardami, sprzęty mamy rewelacyjne, są też nowe naczynia

Dag

Chmielowice

Nowa kuchnia w przedszkolu

W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w Publicznym Przedszkolu w Chmielowicach powstała
nowa kuchnia z wymaganym przepisami zapleczem.
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L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości
przeznaczenie

1. Komprachcice 4 1873 794OP1O/00 Nieruchomość gruntowa

niezabudowana W m.p.z.p

teren o symbolu 1MN

budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne

Cena Wadium
położenie numery działki [m2] wywoławcza [zł]
nieruchomości km działki    kw w planie [zł]

74 000 7 400
ul.Bursztynowa

2. Komprachcice 4 1915 591 56 000 5 600
ul.Perłowa

3. Komprachcice 4 1917 608 56 200 5 620
ul.Turkusowa

4. Komprachcice 4 1913 630 57 000 5 700
ul.Turkusowa

5. Komprachcice 4 1890 700 65 000 6 500
ul.Bursztynowa

6. Komprachcice 4 1898 690 64 900 6 490
ul.Bursztynowa

123121/7

OP1O/00 Nieruchomość gruntowa

123121/7 niezabudowana W m.p.z.p

teren o symbolu 1MN

budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne

OP1O/00 Nieruchomość gruntowa

123121/7 niezabudowana W m.p.z.p

teren o symbolu 1MN

budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne

OP1O/00 Nieruchomość gruntowa

123121/7 niezabudowana W m.p.z.p

teren o symbolu 1MN

budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne

OP1O/00 Nieruchomość gruntowa

123121/7 niezabudowana W m.p.z.p

teren o symbolu 1MN

budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne

OP1O/00 Nieruchomość gruntowa

123121/7 niezabudowana W m.p.z.p

teren o symbolu 1MN

budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne

z
z
z

z
z
z

z
z
z

z
z
z

z
z
z

z
z
z

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Komprachcice

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona, nie ciążą też na niej żadne zobowiązania.
Pierwszy przetarg z wynikiem negatywnym dla nieruchomości nr 5 i 6 odbył się w dniu
12.09.2013r, a dla nieruchomości nr 1, 2, 3, 4 odbył się w dniu 29.11.2013r, w siedzibie Urzędu
Gminy.
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się o godz. 10, w siedzibie Urzędu Gminy
w Komprachcicach ul. Kolejowa 3 w sali 101. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do
wpłacenia wadium w gotówce w/w wysokości

na konto: Urząd Gminy w Komprachcicach PKO BP I o/Opole 49 1020 3668 0000
5102 0015 7925, oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu. Za
zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww.
rachunek bankowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się
uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone
przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika
przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do wylicyto-
wanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wygrywający przetarg
zobowiązany jest do dokonania wpłaty wylicytowanej kwoty wraz z należnym podatkiem VAT
przed zawarciem aktu notarialnego. Ponadto wygrywający przetarg uiszcza wszelkie opłaty
związane z nabyciem nieruchomości. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony koszt
przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 295 zł.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie:
- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo powinny posiadać stosowne
pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
- osoba pozostająca w związku małżeńskim powinna przedstawić upoważnienie
współmałżonka, że wyrażą zgodę na uczestnictwo w przetargu (występujący, jako małżeństwo),
- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Urząd Gminy w Komprachcicach, pok. nr 4,
tel. 774031710.

19.03.2014 r.

na każdą nieruchomość oddzielnie do dnia
14.03.2014 r.

W 1941 roku, gdy została
utworzona parafia w Ocho-

dzach, przeniesiono tutaj z Komp-
rachcic drewnianą świątynię p.w.
św. Marcina. Zadbana budowla
należy dzisiaj do najważniejszych
at ra kc j i t u r yst yc z nyc h wo j e -
wództwa opolskiego. Wnętrze koś-
cioła św. Marcina zawiera wiele
cennych obiektów. Na belce tęczo-
wej znajduje się późnogotycki
krucyfiks z XVI wieku z maniery-
stycznymi rzeźbami świętych Piotra
i Pawła z XVII wieku. Główny ołtarz
jest barokowy - powstał na po-
czątku XVIII wieku na potrzeby
obecnej świątyni. W części środ-
kowej umieszczono rzeźbę patrona
kościoła - św. Marcina, a po bokach
świętych Grzegorza i Mikołaja.
W bocznych bramkach znajdują się
rzeźby świętego Floriana oraz Jana
Nepomucena. Z tego samego okre-
su ołtarze boczne - świętego Józefa
i Matki Boskiej Nieustającej Pomo-
cy. Ambona liczy sobie już 150 lat,
a chrzcielnica jest niewiele młodsza.

a c h o wa n i e za b y t ku w ta k
doskonałym stanie wymaga

dużego zaangażowania wiernych
i probostwa. Ksiądz Erwin Kuzaj
należy do przedsiębiorczych kapła-

Z

Ochodze

Finał remontu

WYJAZD DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Od 20 do 27 września tego roku organizowana jest
pielgrzymka do Ziemi Świętej przez parafię Ochodze.
Zostało jeszcze kilka miejsc wolnych.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z księdzem
Erwinem Kuzajem, proboszczem parafii pw. św. Marcina
– tel.: 608 150 857

nów, którzy korzystają z możliwości,
jak ie da ją programy rządowe
i samorządowe. Fundusze na reno-
wację świątyni pochodzą z różnych
źródeł - ksiądz proboszcz mówi: nikt
nie odmówił wsparcia.
-

ramach prowadzonych prac
cały kościół został wyma-

lowany, drewno utwardzone, a naj-
ważniejsze i najbardziej wartoś-
ciowe elementy: ołtarz, ambona
i chrzcielnica zostały w całości od-
nowione. Renowacja ołtarza głów-
nego kosztowała 180 000 zł, ambo-
ny - 34 000 zł, a chrzcielnicy - 17 000
zł. Najbardziej zniszczony był tył
kościoła, ściana za ołtarzem, tam
właśnie należało nawet wymienić
belki. W ramach prowadzonych
prac zrekonstruowano także sufit
nad ołtarzem głównym.

Największą dotację otrzymaliśmy
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, renowację dofinan-
sował również Urząd Marszał-
kowski Województwa Opolskiego
i Gmina Komprachcice. Bardzo
chciałabym podziękować naszej
gminie, bo to była naprawdę zna-
cząca pomoc.

Dagmara Duchnowska

W

Zakończyły się prace
związane z renowacją
zabytkowego kościoła
w Ochodzach.
Na odnowienie jednego
z najważniejszych
opolskich zabytków
pieniądze pozyskał
ks. Erwin Kuzaj.
W sobotę, 1 marca br.,
została zamontowana
we wnętrzu świątyni
ambona.

Zgodnie ze śląską tradycją grupa przebierańców przeszła ulicami sołectwa,
prowadząc na uwięzi „niedźwiedzia”. Oprowadzanie brunatnego zwierza
ma przynosić szczęście odwiedzanym domostwom, a taniec gospodarzy
z niedźwiedziem – zapewnić dostatek i urodzaj. W barwnym korowodzie
znaleźli się: kominiarz, leśniczy, panna z dzieckiem, diabeł, lekarz, policjant,
Śmierć i para nowożeńców, którym towarzyszyli muzycy.

NIEDŹWIEDŹ W OCHODZACH
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Sołectwo Dziekaństwo zgłosiło rosnące zapotrzebowanie na sprzęt
komputerowy w świetlicy. Ponieważ w Dziekaństwie brak jest

organizacji pozarządowej, która sama mogłaby złożyć wniosek gmina
w imieniu sołectwa złożyła wniosek o dofinansowanie do Partnerstwa
Borów Niemodlińskich (Oś 4 Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013). Projekt przeszedł pozytywną ocenę w LGD i weryfikację
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Obejmował zakup
trzech stanowisk komputerowych (w skład każdego z nich weszły: monitor,
komputer, biurko, fotel), laptop, drukarka, projektor, ekran projekcyjny,
zestaw nagłośnieniowy, mikrofony. Projekt został już rozliczony, a 60%
wartości projektu zrefundowane.

Komputery w sołectwach

Na prośbę sołectwa Żerkowice, wychodząc naprzeciw potrzebom,
a jednocześnie ograniczeniom finansowym sołectwa Gmina Komp-

rachcice wystąpiła do Partnerstwa Borów Niemodlińskich z wnioskiem o do-
finansowanie projektu pn. „Wyposażenie świetlicy w sołectwie Żerkowice”.
Wniosek obejmował zakup 3 zestawów komputerowych (komputer i mo-
nitor), laptop, projektor, drukarka, ekran, 3 biurka i fotele, zestaw nagłośnie-
niowy, mikrofony i statywy do mikrofonów oraz wyposażenie kuchni tj.
kuchenka, zmywarka, przepływowy ogrzewacz wody. Wszystkie zakupy
dokonywane były przez przedstawiciela sołectwa w porozumieniu z pra-
cownikiem UG. Projekt został już rozliczony, a ok. 60% wartości projektu
zrefundowane.

W dwóch sołectwach Gminy Komprachcice pojawiły się nowe
pracownie komputerowe. To wymierny wynik projektów,
których celem była poprawa życia na obszarach wiejskich.

Wpierwszy weekend marca sołectwo Chmielowice odwiedzili ich partnerzy
z Nickenich (Niemcy). Spotkanie zainicjowali Niemcy, którzy chcieli wspólne

opracować plan pracy obu miejscowości na najbliżej trzy lata. Podczas wizyty
delegacji odbyła się uroczysta kolacja, w której uczestniczyli przedstawiciele
Chmielowic i Wójt Gminy – Paweł Smolarek. Wójt docenił nawiązanie ściślejszej
współpracy między tymi miejscowościami: -

– powiedział podczas spotkania i zaprosił delegację z Nickenich na
poniedziałkową kawę do Urzędu Gminy (na zdjęciu).
Gospodarze, czyli społeczność Chmielowic przygotowała gościom miły pobyt,
w sobotę zostali zaproszeni na bal przebierańców – doroczną zabawę organizowaną
w sołectwie. Niemiecka grupa spisała się doskonale, przywożąc swoje tradycyjne
stroje karnawałowe.
-

– mówi Edward Odelga, sołtys Chmielowic.

Takie oddolne inicjatywy są dla rozwoju
wiejskich społeczności bardzo ważne. Uważam, że to doskonały pomysł i początek
dobrej współpracy

Na pewno ta współpraca będzie się dobrze układać. Może jeszcze nie w tym roku, ale
na pewno w przyszłym w ramach naszego festynu „Śląsk – ojczyzna wielu narodów”
zorganizujemy Dzień Partnerstwa, w którym będą uczestniczyć goście z Nickenich.
Chcemy też, aby ta współpraca dotyczyła przede wszystkim ludzi, a nie struktur.
Priorytetem są najmłodsi

Część plebanii w Ochodzach została przeznaczona na utworzenie sali, w której
dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas. W wyremontowanych pomiesz-

czeniach jest kącik biblioteczny i wygodne kanapy oraz miejsce na stół bilardowy
i „piłkarzyki”. Ksiądz Erwin Kuzaj zapowiada, że już niedługo zostanie dokończona
budowa toalet. We wszystkich tych działaniach proboszcza wspierają rodzice i dzieci.
Młodzież z Ochódz chętnie przychodzi do salki – odnowione wnętrza, przyjazny
klimat i mnóstwo znajomych pozwalają wolny czas spędzić ciekawie. Czasami na stole
pojawia się pizza.
- – mówi Krzysztof (15 l.). –
Wcześniej w tych pomieszczeniach była wilgoć, a sama salka była w tragicznym stanie.
Taka zmiana była możliwa dzięki pomocy parafian. W czynie parafialnym udział brali
m.in. udział: Michał Sopa, Marcin Henek, Krzysztof Walecko i Marek Henek. Młodzież
z Ochódz skupiona wokół parafii była z księdzem Kuzajem na 17 pielgrzymkach
krajowych, 3 zagranicznych, dwa razy na koloniach w Międzybrodziu Bialskim. Dobrze
czują się także u siebie. Latem organizują ogniska i grają w piłkę na boisku, które
przygotował proboszcz.

Kuba, Mateusz, Michał, Krzysztof, Paweł i Damian przychodzą do salki niemal co-
dziennie i spędzają razem czas na grach i rozmowach.

Lubię tutaj przychodzić Rozmawiamy z kolegami, gramy.

Na zdjęciu po prawej:

Wpawilonie sportowym na stadionie w Wawelnie przeprowadzone zostały
prace remontowe, związane z odnowieniem wnętrz. Grupa liderów

wykorzystała otrzymaną z Zarządu TSKN dotację na pokrycie wnętrz nowymi tynkami
strukturalnymi, okratowanie okna, zbudowanie wygodnego wyjścia na strych.
Wsparcie z Mniejszości Niemieckiej było przeznaczone tylko na zakup materiałów,
całą robociznę wykonali najzagorzalsi sportowi fani.

Liderzy Wawelna (od lewej): Józef Kremer i Ditmar Gawlista
Na zdjęciu po lewej:

Chmielowice

Spotkanie z partnerami

Ochodze

Sala dla młodych

Wawelno

Małe remonty - wielkie zmiany
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Pomieszczenia dawnej szkoły w Domecku były zniszczone, pod podłogą odkryto tyle
piasku, że żartowano o stworzeniu tutaj piaskownicy. Kilka miesięcy prac i to, co było
zwykłą rupieciarnią zmieniło się w przestronną salę, z której korzystają najmłodsi
mieszkańcy sołectwa. Za tym sukcesem stoi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Remont był tylko jednym z etapów, w ramach projektu finansowanego z „
.

Zakupione zostały również meble, stanowiska komputerowe, gry planszowe. W Domecku
powstała świetlica z prawdziwego zdarzenia – obiekt otwarty jest w dni powszednie od godz.
11.00 do 17.00 oraz w wakacje i ferie od godz. 9.00 do 17.00.
-

- mówi Joanna Kałuża,
prowadząca zajęcia w zmodernizowanym obiekcie.

wietlica to nie tylko miejsce, w którym prowadzone są tradycyjne zajęcia - stworzenie
tutaj zaplecza kuchennego pozwoli na wspólne przygotowywanie ulubionych potraw.

-
- zapowiada instruktorka.

Waldemar Chmiel, kierownik GOPS potwierdza, że ten projekt wymagał kapitalnego
remontu pomieszczeń:
-

Wójt Paweł Smolarek przyznaje, że zmiana, jaka zaszła w obiekcie jest olbrzymia. -

Było tak wiele dzieci jeszcze przed remontem, więc myślę, że teraz będzie ich jeszcze więcej.
Na pewno dojdzie większa grupa gimnazjalistów, ponieważ sala komputerowa wyposażona
w siedem nowych stanowisk na pewno stanie się dla nich atrakcją

Kuchnia jest do użytku wspólnego – będziemy sobie razem tutaj pichcić, sałatki, pizzę, piec
ciasteczka

Koszt tego zadania to 124 000 złotych, z czego wkład gminy to tylko pięć procent.
Zakładamy, że z tej oferty będzie korzystać stale ponad pięćdziesiąt osób.

Dzięki
takim przedsięwzięciom poprawie się nie tylko stan naszej infrastruktury społecznej, ale
także jakość życia wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza dzieci.

Dagmara Duchnowska

Ś

Resortowego
Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku”

Domecko

Świetlica – nowa i nowoczesna

Joanna Kałuża już czwarty rok prowadzi zajęcia w świetlicy w Domecku
(w budynku starej szkoły). W ramach projektu powstała nie tylko
świetlica ze stanowiskami komputerowymi, ale zostały też zakupione gry
i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Paweł (8 l.) przychodzi do świetlicy prawie codziennie, bawi się kolegami
i często bierze udział w zajęciach plastycznych. Jak sam mówi: bardzo mu
się tutaj podoba.

Wydawało się, że takie pomieszczenia trudno będzie
zaadaptować na wygodną świetlicę.

Podłoga to były kilogramy piasku… …dzisiaj nowoczesne wnętrze, utrzymane w słonecznych
kolorach jest gotowe na przyjęcie dzieci i młodzieży.

Po raz 17 Koło Gospodyń
Wiejskich w Ochodzach
zorganizowało Dzień Seniora.

W

W

itamy serdecznie wszystkich
starszych, chorych i samot-

nych mieszkańców naszej wsi

Mam nadzieję, że
możecie dzięki temu spotkaniu na
chwilę zapomnieć o codziennych
bolączkach. Zaletą dojrzałego
wieku jest mądrość i doświadczenie,
która nabywa się wraz z upływem
lat.

-
przywitała zebranych Sylwia Jirgen,
szefowa KGW. -

sal i Baru Myśl iwskiego
w Ochodzach było tego

popołudnia gwarnie - stawili się
l i c z n i e za p ro sze n i go ś c i e , d o
których dołączyli dzieci z przed-

Ochodze

Wielopokoleniowe spotkanie

szkola w Ochodzach i panie z KGW.
Po występie przedszkolaków -
nagrodzonym rzęsistymi oklaskami
- swój mini spektakl taneczny (na
zdjęciu) zaprezentowały członkinie
Koła. Barwnym elementem był
także pokaz strojów, w jakie prze-
brały się panie podczas organi-
zowanego wcześniej „babskiego
combra”. Na stoły trafiły słodkie
przysmaki, a atmosfera sprzyjała
zabawie i tańcom. Obecny na spot-
kaniu Poseł na Sejm RP – Ryszard
Galla przypomniał, jaka jest śląska
rodzina:
- Młodsi nie zapominają o star-
szych, a to co nas wyróżnia, to fakt,
że potrafimy żyć wielopokoleniowo.
Na tej różnicy musimy budować
naszą przyszłość – przyszłość nasze-

go regionu. Dzisiaj, z okazji Dnia
Seniora, wszystkim razem i każde-
mu z osobna chciałbym życzyć
przede wszystkim zdrowia i radości.

Nasze Koło potrafi zrobić wszystko
Wykonać

stroiki, upleść koronę, zatańczyć,
przygotować kabaret, ugotować,

Chociaż w Kole Gospodyń Wiejskich
są same panie (w wieku od 30 do 80
lat), to panowie z Ochódz chętnie
angażują się w pomoc w organizacji
lokalnych wydarzeń.
-
- deklaruje Sylwia Jirgen. -

upiec, można żartobliwie powie-
dzieć, że jesteśmy wszechstronnie
uzdolnione. Ważne były dla nas te
lata, kiedy współpracowaliśmy
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie i kiedy nas bardzo dużo
uczono: były prelekcje, warsztaty.
Zawsze na imprezy przygoto-
wujemy część artystyczną – jestem
zadowolona, że wszystkie panie
chętnie uczestniczą, jeszcze się nie
zdarzyło, żeby ktoś nie chciał współ-
pracować.

Dag

Dokończenie ze str. 1
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Maciej Nawrocki – instruktor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach, trener piłki ręcznej w LKS OSiR Komprachcice,
klubu, z którego drużyna najmłodszych będzie grać od września tego
roku w lidze, a seniorzy są obecnie w II lidze krajowej. W czasie
tegorocznych ferii zimowych prowadził część zajęć sportowych.
Zapytaliśmy trenera o wrażenia z lutowych spotkań.

Rekordowe zajęcia

-

- To była trzecia edycja ferii, w której
biorę udział. Cieszy mnie, że z roku
na rok jest coraz więcej dzieci,
można powiedzieć, że tym razem
odnieś l i śmy naprawdę wie lk i
sukces, bo w zajęc iach często
uczestniczyło ponad 50 uczniów.
Szczególnie duże zainteresowanie
było w grupie szkół podstawowych,
ale uczniowie gimnazjum i szkół
średnich też przychodzili w grupie
25-30 osób.
-

- Mam większe doświadczenie
w prowadzeniu zajęć dla najmłod-
szych, ponieważ już od dwóch lat
organizujemy zajęcia na hali dla
przedszkolaków. Trzeba też brać
pod uwagę to, że to czas ferii, dzieci
przychodzą na halę z przyjemnością
i dobrowolnie. Staram się zawsze
jak najlepiej przygotować, tak,
abym podczas tych zajęć i ja czerpał
radość, i one. Należy różnicować
zajęcia zwłaszcza w grupie uczniów

Jak ocenia Pan tegoroczne ferie
sportowe, organizowane przez
OSiR dla uczniów?

Takie wielkie grupy wymagają
dużego zaangażowania, zwłaszcza
ci młodsi uczestnicy…

Wiosna na Orliku
Można już korzystać z kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Komprach-
cicach, przy ul. Rolniczej 8. Obiekt będzie czynny codziennie (z wyjątkiem
świąt) w godzinach 15.00 - 23.00.
Aktualizowany grafik rezerwacji i wolnych terminów został umieszczony na
stronie internetowej osir.komprachcice.com.pl w zakładce „ORLIK 2012 .
Rezerwacji można dokonywać mailowo:
- boisko do piłki nożnej: maciek.osir.komprachcice@onet.pl
- boisko wielofunkcyjne: bartek.osir.komprachcice@onet.pl
- biuro@osir.komprachcice.com.pl lub bezpośrednio u instruktorów na
obiekcie.
Opiekę nad boiskami sprawują animatorzy sportu: mgr Bartłomiej Jasiówka
oraz mgr Maciej Nawrocki.
Informujemy, że możliwa jest rezerwacja terminu na cały miesiąc. Jej
przedłużenie jest możliwe, jeśli od 25 do końca każdego miesiąca admi-
nistrator zostanie powiadomiony o przeniesieniu godzin na kolejny miesiąc
(mailowo na ww. adres). Brak informacji o przedłużeniu skutkuje zmianą
statusu na „wolne”. W przypadku rezerwacji na cały miesiąc, druga nie-
zgłoszona nieobecność skutkuje usunięciem godzin i zmianą statusu
na „wolne”. Nieobecności zgłaszać należy na min. 3 dni przed datą rezerwacji.
Przed skorzystaniem z kompleksu boisk należy zapoznać się z regulaminem
korzystania z obiektu, procedurą wypadkową oraz instrukcją ewakuacji.

”

Szymek Pietruszka (7 l.), uczeń I klasy Publicznej Szkoły
Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi uczestniczył w zaję-
ciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach. Podzielił się z nami swoją opinią na
temat prowadzonych zajęć:
- Bardzo mi się podobało, graliśmy w piłkę nożną, w ręczną,
w badmintona. Bardzo lubię grać w piłkę ręczną, chciałbym
trenować tę dyscyplinę. Zajęcia fajnie prowadził pan
Maciek Nawrocki, starałem się robić wszystko tak, jak
pokazywał. Na feriach w ośrodku spotkałem się też ze
kolegami i koleżankami. Podobało mi się, że mogliśmy
razem spędzać czas.

Jak co roku w gminnej bibliotece publicznej w Komprachcicach podczas
ferii odbywały się konkursy dla dzieci i młodzieży. 14 lutego z okazji

walentynek odbył się konkurs wiedzy pod hasłem „Miłość w literaturze”.
Konkurs podzielony był na trzy części. W pierwszej części młodzież korzys-
tała ze zbiorów biblioteki, w drugiej części dozwolone było korzystanie
z Internetu, jednak wtedy za poprawne odpowiedzi otrzymywało się już
tylko połowę punktów. Natomiast część trzecia to pisanie pracy na temat
„Moje wymarzone walentynki”. W przerwach odbywały się ponadto gry
i zabawy nawiązujące do święta zakochanych.

5 lutego dla dzieci młodszych odbył się konkurs czytelniczo-plastyczny
„Zimowe podróże po literaturze”. Dzieci w grupach rozwiązywały

zagadki i krzyżówki związane z zimą. Czytały i słuchały bajek o zimie,
a następnie wykonywały ilustracje do usłyszanych tekstów. Później, ponie-
waż aura za oknem nie pozwoliła na ulepienie prawdziwych bałwanów,
dzieci w czytelni GBP wykonywały bajkowe bałwany. Powstał bałwan
„Olaf”, z filmu „Kraina Lodu”, który „od zawsze marzył o lecie i o tym, aby
poczuć gorące promienie słońca na twarzy”, oraz „Olaf” „….z śniegową
chmurką, która wszędzie za nim płynęła i chroniła go przed roztopieniem”.

a zakończenie obu konkursów, wszystkim uczestnikom wręczone
zostały nagrody niespodzianki. W czasie ferii bibliotekę odwiedzili

również uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach,
którzy uczestniczą w projekcie „W świecie bajek i baśni”. Uczniowie mieli
okazję sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą tych gatunków literackich. Dzieci
przygotowywały również materiały potrzebne do wykonania plakatu
znajdującego się obecnie w szkole.

2

N

szkół podstawowych. Inne są adre-
sowane dla klas I-III, inne dla IV-VI.
W przypadku tej pierwszej grupy
łączymy zajęcia sportowe z zabawą,
przeważają tory przeszkód, zabawy
oparte na zasadzie, jak dotrzeć
z punktu A do punktu B, dziew-
czętom zdarzało się budować nawet
dom z materacy. W klasach IV-VI
oczekiwania są już inne: tradycyjne
rozgrywki w piłkę ręczną, piłkę noż-
ną, takie typowo sportowe zajęcia.
-

- Troszeczkę są męczące, wymagają
poświęcenia i czasu, skupienia nad
każdym dzieckiem - i w grupie
i z osobna. Bardzo ważnym elemen-
tem zajęć sportowych jest zapew-
nienie bezpieczeństwa uczestnikom
zajęć. Dzieci jeszcze nie zdają sobie
sprawy, że kopnięta piłka, czy wy-
rzucony kij może kogoś zranić. Sta-
ram się wprowadzić określone za-
sady, na początku jest zbiórka, mó-
wię, co będziemy robić, tłumaczę,
jak należy się zachować. Dzieci
bardzo szybko się uczą.
-

Czy zajęcia te mocno Pana anga-
żowały? Bywały męczące?

Dziękujemy za rozmowę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach

Literackie ferie


