
 RYBNIK, POLSKA NOWA WIEŚ

Wicemistrzostwo robota

 KOMPRACHCICE

Małżeństwo na wagę złota

Podczas IX Międzynarodowego Turnieju Robotów 
Autonomicznych Robotictournament 2017, który 
odbył się w Rybniku 1 kwietnia br. Łukasz Jurek 
– nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi został 
wicemistrzem.

W turnieju uczestniczyli zawodnicy z Czech, Nie-
miec, Słowacji i Polski, którzy wystawili do rywa-
lizacji 299 robotów. Wśród nich byli reprezentanci 
gminy Komprachcice – nauczyciel Łukasz Jurek 
z uczniami Szymonem Pietruszką i Sarą Prodlik. 
Łukasz Jurek startował w najtrudniejszej konkurencji 
Legoconstruktor, która polega na tym, że do rozpo-
częcia turnieju zawodnicy nie znają zadania, które 
ma wykonać robot. Na stworzenie konstrukcji oraz 
właściwego oprogramowania, która będzie zgodna 
z ogłoszonym zadaniem, uczestnicy mistrzostw mieli 
tylko trzy godziny. Do grupy finałowej zakwalifikował 
się robot z Czech, Słowacji, Rybnika oraz robot pana 
Łukasza, który w efekcie zdobył wicemistrzostwo 
turnieju. Robot Szymona Pietruszki znalazł się 
w grupie dziesięciu najlepszych robotów Lego Sumo. 
Jest to wielki sukces ucznia z Polskiej Nowej Wsi, 
zwłaszcza, że Szymon był jednym z najmłodszych 
zawodników na turnieju.

Pary małżeńskie – mieszkańcy gminy Komprachcice 
– zostały 21 marca 2017 r. odznaczone medalami 
za długoletnie pożycie. Są to małżonkowie, którzy 
zawierali związki w roku 1966. W tym roku było 
to czternaście par, z czego trzy z miejscowości, które 
obecnie są w granicach administracyjnych Opola.
W czasie uroczystości, która miała miejsce w restau-
racji „Atlantis”, Wójt Gminy Komprachcice – Leonard 
Pietruszka wręczył jubilatom medale nadane przez 
Prezydenta RP oraz przypomniał, jak ważny we współ-
czesnym świecie jest przykład trwałych i godnych 
związków jubilatów. Przed gośćmi wystąpili ucznio-
wie Publicznej szkoły Podstawowej w Wawelnie, 
a także zespoły z Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach.
Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali: 
Urszula i Karol Broma (Osiny), Cecylia i Hilmar Bialek 
(Osiny), Maria i Antoni Chrubasik (Chmielowice), Bar-
bara i Piotr Firlus (Wawelno), Roswita i Herbert Gala 
(Polska Nowa Wieś), Teresa i Piotr Giza (Żerkowice), 

Wanda i Tadeusz Kościółek (Domecko), Gertruda 
i Winfryd Krawczyk (Domecko), Maria i Karol Lachnik 
(Domecko), Marianna i Ginter Lauterbach (Komprachci-
ce), Martyna i Gerhard Przywara (Polska Nowa Wieś), 
Maria i Hubert Sowada (Komprachcice), Stanisława 
i Mikołaj Wencel (Ochodze), Antonina i Zbigniew 
Kędziora (Chmielowice).

W tym roku państwo Aniela i Stanisław Bujak z Kom-
prachcic obchodzą w listopadzie siedemdziesiątą 
rocznicę pożycia małżeńskiego tzw. Kamienne Gody, 
a właśnie w kwietniu państwo Agnieszka i Jerzy Giza 
obchodzą sześćdziesiąty piąty jubileusz związku mał-
żeńskiego, czyli tzw. Żelazne Gody. Pięć par obchodzi 
sześćdziesiątą rocznicę ślubu tzw. Diamentowe Gody, 
są to: Antonina i Ryszard Beck, Gertruda i Jerzy Fi-
cek, Renata i Władysław Hądzel, Teresa Małolepsza 
i Wacław Małolepszy, Waltrauda i Walter Mika.
Gratulujemy i życzymy kolejnych wspólnych, szczęś-
liwych lat.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Komprachcice,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

życzymy Wam spokojnego i rodzinnego czasu,
radości z przeżywania wiary i tradycji,

prawdziwie wiosennego nastroju,
który wnosi w nasze serca

otuchę i nadzieję
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka

Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Dydzik
Radni Gminy Komprachcice

Pracownicy Urzędu Gminy w Komprachcicach

fot. Marek Jary
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DOMECKO, KOMPRACHCICE

Wniosek dla Domecka

 NIEMODLIN

Czwartki z Borami Niemodlińskimi

 WAWELNO

Sołectwo złożyło wniosek
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Weź dotację

Wniosek pn. „Rewitalizacja parku w Domecku 
– udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek par-
kowych” złożony przez Gminę Komprachcice 
w ramach naborów ogłoszonych przez Part-
nerstwo Borów Niemodlińskich został wybrany 
do realizacji.

Wnioskowana kwota wsparcia to 299 999 złotych. 
Wniosek został pozytywnie oceniony przez organ 

decyzyjny LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
i zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego. Jest to jedyny projekt, 
który uzyskał rekomendację organu decyzyjnego 
LGD w ramach zakresu tematycznego Przedsię-
wzięcie 5 Lokalnej Strategii Rozwoju – Krajobrazy 
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
– Mam nadzieję, że to pierwsza z pozytywnych 
informacji dotyczących złożonych przez naszą gmi-
nę wniosków. Pracowaliśmy wiele miesięcy nad 

projektami, szacowaliśmy, ocenialiśmy ich szanse 
w programach, opracowywaliśmy dokumentacje. 
Teraz nadszedł czas na dowiadywanie się o wynikach 
naborów – mówi Leonard Pietruszka, Wójt Gminy 
Komprachcice.

Gmina złożyła w różnych programach dotacyjnych 
wnioski na łączną kwotę prawie 14 milionów zło-
tych, z czego planowany wkład własny samorządu 
Komprachcic to niespełna cztery miliony.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich organizuje raz na kwartał spot-
kanie z jednym z opolskich przyrodników, który 
przedstawi wybrany temat przyrodniczy związa-
ny z Borami Niemodlińskimi. Pierwsze spotkanie, 
poprowadzona przez Krzysztofa Spałka opowieść 
o drzewach już za nami, na kolejne w imieniu 
organizatorów zapraszamy.

29 czerwca 2017
Osobliwości faunistyczne Borów Niemodlińskich. 
Opowieść dotyczyć będzie ciekawostek faunistycz-
nych zarejestrowanych na terenie Borów Niemodliń-
skich. Dowiemy się jak żyją sóweczki, czy w Borach 
Niemodlińskich występuje jeszcze puchacz oraz wiele 
innych równie ciekawych informacji.
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Hebda – biolog, 

zoolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Opol-
skiego. Specjalizujący się w badaniach nad ekologią 
i rozmieszczeniem zwierząt, głównie ptaków.
Zapraszamy do siedziby Partnerstwa Borów Nie-
modlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin.
Każde spotkanie potrwa do 1 h, a udział w nim jest 
nieodpłatny.

Mieszkańcy sołectwa Wawelno jako jedyni re-
prezentanci Gminy Komprachcice złożyli wniosek 
w ramach budżetu obywatelskiego Marszałka 
Województwa Opolskiego. To pomysł na ważną 
dla miejscowości inwestycję drogową.

Wniosek dotyczy dofinansowania opracowania do-
kumentacji projektowej na przebudowę dróg woje-
wódzkich nr 435 i nr 429. Sołtys wsi – Józef Kremer 
– wyjaśnia:
– Dokumentacja będzie dotyczyć przeprojektowania 
drogi numer 429 od granicy z Polską Nową Wsią, 
przez całe Wawelno oraz remontu ulicy Opolskiej (nr 
435). Opracowanie zakłada przebudowę ciągu pieszo-
-jezdnego i wybudowania kanalizacji burzowej oraz 
organizacji układu komunikacyjnego skrzyżowania ulic 
Opolskiej i Niemodlińskiej. Koszt przygotowania takiej 
dokumentacji to, według Szymona Ogłazy – członka 
Zarządu Województwa Opolskiego – kwota 100 
000 złotych, ale moim zdaniem to trochę za mało. 
Jeżeli jednak wygramy w tym konkursie, to wiemy, 
że brakującą część dołożymy z budżetu gminy. Myślę 
że realna kwota to 150 000 złotych.
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka 
potwierdza:
– Informację o naszym ewentualnym wkładzie 
do opracowania dokumentacji wprowadziliśmy nawet 
we wniosku. Jeżeli okaże się, że wybór wykonawcy 
będzie się wiązał z wyższą, niż zakładana, kwotą 
na pewno różnica zostanie sfinansowana z budżetu 
gminy. Sołtys zachęca mieszkańców całej gminy 
i mieszkańców powiatu opolskiego do głosowania 
na projekt z Wawelna – jeśli tylko komisja oceniająca 
projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego 
oceni wniosek sołectwa pozytywnie.
– Jest wielka szansa na realizację tej inwestycji, wiemy 
też, że osiemdziesiąt procent złożonych w ramach 
budżetu obywatelskiego wniosków dotyczy imprez 
i festynów, a reszta to rzeczy konkretne, takie jak 
nasz projekt – mówi Józef Kremer.

W ramach projektu 60 osób (w tym 90% kobie-
ty) otrzyma dotacje na założenie działalności 
gospodarczej do 25.000 zł i dodatkowo przez 
pierwsze 6 miesięcy po 1.000 zł/miesiąc w ra-
mach wsparcia pomostowego, a dla 55 osób z 60 
osób dodatkowo przez kolejne 6 miesięcy również 
po 1.000 zł/miesiąc w ramach przedłużonego 
wsparcia pomostowego.

Uczestnicy projektu skorzystają również z bezpłatnego 
doradztwa i szkoleń. Na etapie Wsparcia Pomostowego 
Uczestnicy skorzystają z doradztwa i szkoleń specja-
listycznych z zakresu podnoszenia wiedzy i rozwijania 
umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwija-
nia firmy. Więcej informacji pod numerem telefonu  
77 456 56 00 lub 669 425 485
oraz na: http://www.spp.opole.pl/okp4-projekt.html 

Masz pomysł na własną działalność gospodarczą,
ale brakuje ci środków na jego realizację?

Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej

- Skorzystaj z możliwości, jakie daje udział w Projekcie:

realizowanym przez
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu wraz z partnerami: 

Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu Marcin Rękawek oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej
w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 2 533166,81 zł 

w wieku powyżej 29 roku życia 
(od dnia 30 - tych urodzin), 
w szczególności do kobiet,

pozostających bez pracy 
(bezrobotnych, poszukujących pracy , 
nieaktywnych zawodowo).

Projekt jest skierowany do osób  
fizycznych z obszaru woj. opolskiego, 
które zamierzają założyć działalność 
gospodarczą:

Projekt przewiduje:

bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach 
Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe 
przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł,

bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe 
przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł,

wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje o projekcie są dostępne na stronach: www.spp.opole.pl, www.scob24.pl i www.haus.pl
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PRZECZYTAJ, TO WAŻNE

Czas oszustów
 

APEL do hodowców drobiu
Nadeszła wiosna, a wraz z nią pojawili się ko-
lejni wyłudzacze pieniędzy – zwłaszcza tych, 
które należą do osób starszych. Jak podają 
autorzy blogu komprachcice.blogspot.com tym 
razem mieszkańcy są namawiani do montażu 
czujników czadu i gazu. Przypominamy więc, 
że nie jest to obowiązek właściciela domu, ale 
jego prawo.

Istnieje podejrzenie, że z mieszkańcami gminy mogą 
kontaktować się telefonicznie (lub bezpośrednio) 
osoby, które twierdzą, że właściciele domów mają 
obowiązek montować czujniki. Takie urządzenia 
są bardzo przydatne w gospodarstwach, ale o tym, 
czy zostaną zainstalowane decyduje właściciel 
nieruchomości – żaden przepis nie narzuca takich 
montażu. Stąd przypuszczenie, że osoby kontaktu-
jące się są oszustami lub naciągaczami. Jak podają 
autorzy blogu, do mieszkańców mogą dzwonić 
osoby z numeru telefonu, który zaczyna się na „786” 
i informacją, że montaż czujników jest konieczny 
i że usługa kosztuje 200 zł. Sprawa została już 
zgłoszona na policję – służbom powinniśmy zgła-
szać natychmiast podejrzenie oszustwa. 

Pamiętajmy także, że wciąż istnieje zagrożenie 
ze strony przestępców wyłudzających pieniądze 
sposobem „na wnuczka”, czy „policjanta”. Zawsze 
starajmy się sprawdzić, czy faktycznie mamy do czy-
nienia z przedstawicielem rodziny, czy policjantami. 
Nie podawajmy telefonicznie adresów zamieszka-
nia, a gdy podejrzewamy, że możemy być ofiarami 
oszustwa – informujmy służby.

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podty-
pu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo 
szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych 
gospodarstw.
 Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa 
grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety 
przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy 
o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioase-
kuracji:
• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których 

drób jest utrzymywany;
• nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez 

człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp 
maja dzikie ptaki;

• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne 
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi 
ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach 
z budynków, w których utrzymywany jest drób;

• przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego 
celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego 
poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że brak stosowania zasad bioase-
kuracji będą nakładane kary administracyjne, w tym 
między innymi: zgodnie z art. 85aa. rozdziału 10a 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. 2014, poz. 1539 ze zm.) kto wbrew wydanym 
w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub za-

pobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub 
ograniczeniom:

• będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w któ-
rych przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych 
na daną chorobę zakaźna zwierząt powiatowego 
lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej 
w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§1 ust. 1 pkt 
2 lit b rozporządzenia MRiRW) kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodo-
wej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego to jest: 4047,21 
czyli od 2023,60 zł do 8094,42 zł,

• nie podejmuje określonych działań w celu zabezpie-
czenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika 
zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości 
od 0,5 do dwukrotności (§1 ust. 1 pkt 1 lit d, §1 ust. 
1 pkt 2 lit c, e, g, h, i, j rozporządzenia MRiRW) kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospo-
darce narodowej za rok poprzedzający ogłaszanej 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
to jest: 4047,21 czyli od 2023,60 zł do 8094,42 zł;

• art. 46 ust.3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt, w tym 
nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 (§1 ust. 
1 pkt 1 lit b, c, §1 ust. 1 pkt 2 lit a, f rozporządzenia 
MRiRW) kwoty przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego w gospodarce narodowej za rok poprze-
dzający ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego to jest: 4047,21 czyli od 809,44 zł 
do 3237,77 zł;

W nocy z 10 na 11 marca Biblioteka Gminna 
w Komprachcicach otworzyła swoje podwoje 
dla siedemnastu śmiałków – uczniów z klas IV-VI 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twar-
dowskiego w Komprachcicach, którzy spotkali 
się w „Krainie Czarów” po drugiej stronie lustra 
z Alicją, Kapelusznikiem, Kotem i Królową Kier. 

Uczestnicy tego niezwykłego wydarzenia podję-
li się kilku wyzwań związanych z lekturą. Musieli 
w grupach zbudować króliczą norę, skonstruować 
lustrzaną ramę, zaprojektować talię kart, wykonać 
figury i plansze szachowe, a także stworzyć kostiumy 
związane z bohaterami książek. Stroje zaprezento-
wano na pokazie mody.
W świat Alicji uczniowie zostali wprowadzeni dzięki 
dyrektor PSP – p. Anicie Jesse oraz dyrektor GBP 
p. Barbarze Langner, które odczytały tekst „Alicji 

w Krainie Czarów”. Noc nad ranem zakończyła 
projekcja obu części „Alicji”, ale do tego momentu 
wytrwali nieliczni. Reszta...spała. Rankiem każdy 
z uczestników otrzymał dyplom, pamiątkowe kubki 
i śniadanie.

Przy zakupie posiłków pomogła Rada Rodziców PSP. 
Pomysł i realizację przedsięwzięcia zawdzięczamy 
organizatorkom: p. Annie Wiercimok (wcieliła się 
w rolę Kota z Cheshire) i p. Celestynie Kubal (która 
na tę noc stała się Królowej Kier).

Tekst: Celestyna Kubal (red. Dagmara Duchnowska)

Zapraszamy na nową odsłonę strony internetowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach:
gbp-komprachcice.pl

 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Poszukiwanie królika
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KOMPRACHCICE

Wielkanoc u seniorów

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Zielony świat zależy od nas

Członkowie Klubu Seniora w Komprachcicach 
spotkali się na przedświątecznej imprezie, która 
miała prawdziwie wielkanocny charakter. Było 
to nie tylko smakowanie świątecznych potraw, 
ale również okazja do zaprezentowania zaaran-
żowanego wielkanocnego stołu.

Monika Poremba – szefowa Koła – uczestniczy 
w kursie florystycznym, który pozwala jej rozwijać 
pasję i talenty. Efekty zdobywanych przez nią umie-
jętności członkowie Koła Seniora mogli podziwiać 
podczas spotkania, które odbyło się 6 kwietnia 
br. w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Komprachcicach. 
To właśnie Monika Poremba przygotowała autorską 
prezentację stołu wielkanocnego. Swoimi talentami 
dekoratorskimi podzieliła się również Dorota Zdybel, 
która zaaranżowała przestrzeń sceny (jej projekt 
wykorzystaliśmy jako element życzeń – strona 1). 
Seniorzy zasiedli do suto zastawionych stołów – po-
trawy przygotowały członkinie Koła i – jak zawsze 
– znakomicie się bawili.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach 
realizowanego projektu pn. „Inwentaryzacje 
przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej 
i ochrony bioróżnorodności w województwie 
opolskim”, zaprosił Publiczne Gimnazjum im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego do organizacji 
i realizacji edukacyjnych działań ekologicznych. 

W ramach wspólnie zorganizowanej akcji pn. „Sa-
dzimy drzewa – budujemy sobie czystą przyszłość” 
młodzież z gminy Komprachcice razem z nauczy-
cielkami: Jolantą Tracz, Patrycją Ressel oraz Emilią 
Steciów, pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Opolu, posadziła ponad 800 drzew w Ochodzach 
w lesie należącym do Nadleśnictwa Prószków.
Po ciężkiej pracy na wszystkich czekało ognisko, 
przygotowane przez leśników. W imieniu Publicznego 
Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go dziękujemy Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy 
w Opolu oraz Nadleśnictwu Prószków za możliwość 
praktycznego spojrzenia na przyrodę oraz prawdzi-
wej lekcji ekologii. Inicjatorem planowanych działań 
ekologicznych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, 

a realizowana akcja to dopiero początek wspólnego 
działania na rzecz ochrony środowiska. Kolejnym 
projektem jest eko-tydzień, który niebawem odbędzie 
się w komprachcickim gimnazjum.
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DOMECKO

Wiosna w klimacie eko

OCHODZE

Magia prehistorii
POLSKA NOWA WIEŚ

Młody teatr

Podczas pierwszego dnia wiosny w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Domecku odbył się kon-
kurs marzann oraz Festiwal Szkolnych Talentów. 
W jednej i w drugiej konkurencji uczniowie dali 
z siebie wszystko.

Marzanny w tym roku były nie tylko pomysłowe 
i kolorowe, ale przede wszystkim wykonane z ma-
teriałów ekologicznych i odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych tj. gazet, butelek, tkanin, 
puszek. W sumie w rywalizacji o miano najpięk-
niejszej eko-marzanny wypłynęło jedenaście prac. 
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upomin-
kami, a zwycięzcy dyplomami i nagrodami. Celem 
konkursu na eko-marzannę było uświadamianie 
dzieciom od najmłodszych lat, że niektóre odpady 
można ponownie wykorzystywać i robić z nich nowe 
ciekawe rzeczy. Uczniowie dowiedzieli się, że propa-
gowanie recyklingu, jako możliwości pozyskiwania 
różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, 
barwnych i niezwykłych form przestrzennych jest 
nie tylko przyjazne środowisku, ale także zabawne.
Uczniowie tego dnia mogli również zaprezentować 
swoje umiejętności przed kolegami: byli piosenkarze, 
tancerze, muzycy, judocy, grający w badmintona, 
młodzi naukowcy i eksperymentatorzy. Mieliśmy 
okazję zobaczyć szesnaście występów. Festiwal 
zakończył się głosowaniem publiczności na najcie-
kawszy występ dnia. Zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc zostali nagrodzeni medalami za zajęcie I, II i III 
miejsca, a wszyscy pozostali uczestnicy pamiątko-
wymi medalami wykonanymi specjalnie na tę okazję.

Podczas „Dnia Dinozaura”, który odbył się 
w przedszkolu w Ochodzach prehistoria zawo-
jowała dzieci i przestrzeń.

Przedszkolaki przyniosły z domów: pluszaki, figurki, 
książeczki i albumy o dinozaurach. Wszyscy wspólnie 
wykonali w sali kącik tematyczny o dinozaurach, 
a przedszkolanki przygotowały na głowy oryginalne 
opaski. W ciągu dnia dzieci kształtowały wiedzę 
na temat świata dinozaurów oraz wykorzystywały 
zdobytą wiedzę w grach i zabawach.

Uczniowie klasy V Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi 
przygotowały z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru spektakl, którego scenariusz powstał na 

podstawie wierszy Jana Brzechwy. 
Młodzi aktorzy zaprezentowali swoje umiejęt-
ności recytatorskie przed pozostałymi uczniami 
szkoły oraz nauczycielami.

Wyniki konkursu na najpiękniejszą eko-marzannę
Kategoria klasa I-III
I miejsce: Jakub Hahnewald-Flak (klasa I)
Wyróżnienie: Dawid Gonsior (klasa I)
Kategoria klasy IV-VI
I miejsce: Aleksandra Słota (klasa IV)
Wyróżnienie: Karolina Skrzipczyk (klasa IV) i Julia 
Drąg (klasa V)
Nagroda specjalna:
Samanta i Angelika Miensok (praca przygotowana 

przez rodzeństwo dziewczynki z klas III i VI)

Wyniki festiwalu talentów
I miejsce: Zuzanna Waliczek- klasa II (zaprezentowała 
taniec klasyczny – balet)
II miejsce: Marco Schemainda – klasa V (opowiadał 
o swojej pasji, jaką jest zamiłowanie do techniki)
III miejsce: grupa kabaretowa z klasy VI w składzie: 
Michał Pawleta, Julia Liguda, Wiktoria Garbiec (grupa 
zaprezentowała skecz i piosenkę
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POLSKA NOWA WIEŚ

Wiedzą wszystko?

OCHODZE

Delizioso!
KOMPRACHCICE

Wiosna w szkole

KOMPRACHCICE

W języku wielkich poetów

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi odbył się 
28 marca br. Konkurs Wiedzy Ogólnej „Omni-
bus”, którego celem jest propagowanie wśród 
uczniów nawyku systematycznego uczenia się, 
motywowanie ich do wieloaspektowego rozwoju 
i wykorzystywania talentów, zainteresowań, 
zdolności i możliwości intelektualnych z różnych 
dziedzin wiedzy.

Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale 
także intuicją, zdolnościami sensorycznymi, opano-

waniem stresu i rywalizować zgodnie z zasadą fair 
play. W konkursie, który miał zasięg powiatowy 
uczestniczyły szkoły z terenu gminy Komprachcice, 
Niemodlin oraz Prószków. 

I miejsce zajęła Natalia Kowalska z Polskiej Nowej 
Wsi, jej szkolny kolega – Maciej Krawczyk zajął 
miejsce II, a Julianna Leja z Domecka – III. Konkurs 
odbywał się pod patronatem Starosty Opolskiego, 
który, jak każdego roku, ufundował nagrody dla 
laureatów.

Podczas Międzynarodowego Dnia Pizzy Publiczne 
Przedszkole w Ochodzach zmieniło się w małą 
włoską pizzerię. 

Pod czujnym okiem Sylwii Jirgen dzieci pomagały 
wyrabiać  ciasto i kroić potrzebne do przygotowania 
pizzy produkty. Była to okazja nie tylko do skompo-
nowania własnego ulubionego posiłku, ale również 
poznanie historii tej najpopularniejszej włoskiej po-
trawy i kraju, z którego pochodzi.

W Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego 21 marca br. zajęcia odbywały 
się tylko przez część dnia. Od czwartej lekcji 
w pracowniach rozpoczęły się warsztaty.

Gimnazjalistów czekała moc atrakcji: warsztaty 
taneczne, warsztaty plastyczne, oglądanie filmów, za-
gadki logiczne i matematyczne, kalambury językowe. 
Uczniowie przeszli też barwnym korowodem przez 
Komprachcice, odwiedzili Urząd Gminy i w każdym 
pokoju zostawili wiosenny prezent. Szkoła to nie tylko 
obowiązek, ale też dobra zabawa – mówi Patrycja 
Ressel, nauczycielka muzyki, plastyki i zajęć arty-
stycznych, opiekunka Samorządu Szkolnego, która 
była główną organizatorką szkolnego dnia wiosny.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twar-
dowskiego w Komprachcicach było organizato-
rem gminnego etapu konkursu „Młodzież recytuje 
poezję. Jugend trägt Gedichte vor”, który pod 
auspicjami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim” odbywa się w tym 
roku po raz dwudziesty trzeci.

W tym etapie mogą brać udział wszystkie szkoły 
z terenu gminy Komprachcice (w konkursie nie brała 
udziału placówka z Ochódz). Każdy z uczestników 
zaprezentował dwa wiersze z przygotowanego spe-
cjalnie na tę okazję kompendium. Utwór musiał 
zostać napisany w języku niemieckim, czyli wszyst-
kie zaprezentowane wiersze były oryginalne, nie 
przetłumaczone na język niemiecki z innego języka. 
Uczniowie sięgnęli po poezję klasyków i twórców 
współczesnych.
– To są naprawdę trudne wiersze, nie szkolne rymo-
wanki, tylko poważna poezja, skomplikowane słowa, 

z którymi uczniowie spotykają się czasami po raz 
pierwszy – mówi Gabriela Pampuch, nauczycielka 
języka niemieckiego w komprachcickiej podstawów-
ce, odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu 
na etapie gminnym.
Jury – w którym zasiedli nauczyciele języka nie-
mieckiego ze szkół oraz Zuzanna Donath-Kasiura, 
sekretarz TSKN – oceniało wymowę, intonację, 
dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych oraz Sonia Gielnik, reprezentantka 
gimnazjum. Do kolejnego etapu zakwalifikowało 
się sześć osób: I miejsce – Dominika Kandziora 
(na zdjęciu), II – Marcel Maculak oraz Dominik Jan-
czyk, III – Aleksander Krawczyk, IV – Elena Prodlik, 
V – Aleksander Pawleta.
Etap powiatowy – kończący recytatorską rywalizacje 
– dobędzie się jak zawsze w kościółku poewange-
lickim w Prószkowie. Tam uczniowie zaprezentują 
już tylko jeden wiersz z prezentowanych na etapie 
gminnym – utwór wybierze komisja.
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WAWELNO

Historia parafii spisana
Mieszkańcy Wawelna po brzegi wypełnili salę 
w budynku przy stadionie wiejskim – dla części 
z nich było to kolejne spotkanie z dawnym pro-
boszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, dla pozostałych – możliwość poznania 
autora wyjątkowej książki.

Ks. prałat Wolfgang Globisch był proboszczem w Wa-
welnie w latach: 1960 – 1974. W 2016 roku, wiele lat 
po zakończeniu posługi w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, sentyment do dawnej parafii 
wciąż był w księdzu wielki. Dzięki niemu właśnie, 
mieszkańcy Wawelna i wszyscy parafianie mają 
okazję zakupić do swoich domowych bibliotek wy-
danie „Historii Parafii Wawelno”. Jak mówił podczas 
spotkania 29 marca br. autor, inspiracją do wydania 
objętościowo pokaźnej książki była setna rocznica 
istnienia w Wawelnie szkoły podstawowej. Ksiądz 
Globisch uważał, że potencjał historyczny Wawelna, 
a także ważność tej miejscowości dla parafian wciąż 
jest nie do końca wykorzystany.
Książka przedstawia dzieje parafii – wydarzenia zwią-
zane z jej istnieniem, najważniejsze osobowości, które 
miały wpływ na jej historię, dzieje obu parafialnych 
kościołów. W wydawnictwie nie zabrakło informacji 
o miejscowościach, które tworzą parafię: Wawel-
no z terenu gminy Komprachcice, Prądy i Siedliska 

z terenu gminy Dąbrowa oraz Sosnówka, położona 
w granicach gminy Niemodlin.
Autor książki jest znany nawet młodszym miesz-
kańcom Wawelna – osiemdziesięciotrzyletni ksiądz 
prałat Wolfgang Globisch jest związany ze środo-
wiskiem mniejszości narodowych diecezji opolskiej 
(był diecezjalnym duszpasterzem mniejszości naro-
dowych i etnicznych). Za działalność duszpasterską, 
charytatywną i na rzecz pojednania otrzymał tytuły 
i odznaczenia: w 2006 r. został mianowany prała-

tem przez Ojca Świętego Benedykta XVI, w 2010 
r. otrzymał Krzyż Zasługi I. Klasy Republiki Fede-
ralnej Niemiec, a w 2011 r. – Złoty Krzyż Zasługi 
Rzeczypospolitej. Spotkanie poświęcone promocji 
książki zostało zorganizowane przez Radę Sołecką 
wsi Wawelno. Podczas tego popołudnia można było 
nie tylko kupić wydawnictwo poświęcone historii 
parafii, ale także porozmawiać z autorem i uzyskać 
od księdza osobisty autograf.

KOMPRACHCICE

Zumba serca
To wydarzenie można określić hasłem: kobiety 
kobiecie (chociaż w maratonie wziął tez udział 
jeden mężczyzna!). W hali Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Komprachcicach 11 marca br. zatań-
czyło w maratonie zumby 230 osób. Dochód 
z imprezy został przeznaczony na wsparcie Anny 
Kandziory – mieszkanki Ochódz.

Organizatorki zaskoczyła, ale też zachwyciła, fre-
kwencja podczas pierwszego maratonu zumby 
w Komprachcicach. Informacja na portalu społecz-
nościowym i osobiste zaangażaowanie głównych 
bohaterek wieczoru sprawiło, że hala OSiR była 
pełna. Dochód z wydarzenia (wejściówki kosztowały 
20 zł) został przeznaczony na potrzeby bohaterki 
z Ochódz, która od kilku lat walczy z ciężką choro-
bą. Pani Anna, razem z córką Natalią, wzięła także 
udział w maratonie.

– Cały czas tańczyłam, a kilka dni temu skończyłam 
kolejny cykl chemii i aż się dziwię, skąd mam tyle 
energii? Myślę, że tak dobrze się czuję, bo ludzie 
dają mi takie wielkie wsparcie i taką moc. Dziękuję 
wszystkim – mówiła wzruszona pani Anna.
Imprezę poprowadziły instruktorki zumby, w tym jed-
na z trzech głównych osobowości tego wydarzenia: 

Anna Cichoń, która zadbała o odpowiednią oprawę 
muzyczną i instruktorki, które na scenie prezentowały 
układy. Organizatorką i główną pomysłodawczynią 
maratonu była natomiast Joanna Wencel:

– Po sukcesie, jakim była organizacja festynu dla 
Nikodema uznałam, że można zrobić kolejne wy-
darzenie, którego celem będzie pomoc potrze-
bującym. Ponieważ sama chodzę na zumbę, mia-
łam okazję porozmawiać o tym pomyśle z Anią 
Cichoń i tak powstał projekt maratonu zumby. 
Uczestniczkom wystarczyły wygodne stroje sporto-
we, odpowiednie buty, woda i pozytywna energia. 
Maraton trwał trzy godziny, a rozpoczął się od go-
rących słów, jakimi wsparł uczestniczki i panią Annę 
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka.
Wśród tańczących zostały rozlosowane nagrody 
– zabiegi stomatologiczne, kosmetyki, wejściówki 
do gabinetów urody.
Ania Cichoń, która jest nie tylko organizatorką zajęć 
i podobnych wydarzeń, ale też bywa uczestniczką 
maratonów podkreśla:

– Rewelacyjnie wyszło, jestem zachwycona i za-
skoczona bardzo pozytywnie frekwencją i tym, 
że większość wytrzymała do końca.

– Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu imprezy: 
panu Arkadiuszowi Tabiszowi – dyrektorowi OSiR 
za udostępnienie hali sportowej, pani Renacie Gliniorz 
za wypożyczenie sceny a pani Ani Cichoń za pomoc 
w organizacji – Joanna Wencel dziękuje za wsparcie 
przedstawicielom instytucji i zapowiada:

– Chciałabym jeszcze przed czerwcem zrobić na-
stępną imprezę… 

 Mamy nadzieję, że następne wydarzenie również 
wesprze najbardziej potrzebujących.

Na zdjęciu (od prawej): 
Anna Kandziora, Joanna Wencel, Ania Cichoń
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PIŁKA SIATKOWA

Puchar Aqua-Zdrój

JUDO

Międzywojewódzki 
Otwarty Turniej Judo

JUDO

Trening z medalistką

PIŁKA SIATKOWA

Awans Sukcesu Komprachcice do Mistrzostw Polski

Nasze drużyny brały udział w IV Turniej o Puchar 
Aqua-Zdrój. W zawodach wystartowało dziesięć 
drużyn w tym również zawodniczki z Hradca 
Kralove (Rep. Czeska). 

W roli gospodyń wystąpiły siatkarki MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych. Nasze młodziczki zdobyły 
w tym turnieju pierwsze miejsce a kadetki drugie 

w swojej kategorii. MVP w kategorii młodziczki zo-
stała wybrana Katarzyna Kucharska.

Klasyfikacja końcowa:
Młodziczki:
Sukces Komprachcice
Slavia Hradec Kralove
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych

KKS Ren But Złotoryja

Kadetki:
KKS Ren But Złotoryja
Sukces Komprachcice
Slavia Hradec Kralove
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych

Zawodnicy Sekcji Judo Komprachcice od marca 
2017 r. biorą udział w rywalizacji, w ramach 
Międzywojewódzkiego Otwartego Turnieju Judo 
Juniorów Młodszych, Młodzików i Dzieci, który 
odbywa się w Sosnowcu. 

Co miesiąc, do grudnia włącznie, grupa będzie wal-
czyła o najlepsze wyniki indywidualne oraz dru-
żynowe, aby pod koniec serii ich starty zostały 
podsumowane, a najlepsi zawodnicy i najlepsze 
zespoły wyróżnieni.
Dotychczasowe wyniki z turniejów:
SOSNOWIEC 05.03.2017r. – Karol Strzelczyk III 
miejsce, Zuzanna Tofil III miejsce, Damian Urzę-
dowski III miejsce.
SOSNOWIEC 09.04.2017r. – Dawid Zabłocki I miej-
sce, Franciszek Skiera III miejsce, Karol Strzelczyk II 
miejsce, Agnieszka Smolin III miejsce, Julia Strzelczyk 
III miejsce.
Następne zawody już w maju.

Beata Śmieja

Młodzi adepci judo z Komprachcic i Domecka 
uczestniczyli 12 marca br. w seminarium judo 
prowadzonym przez Anetę Szczepańską – srebr-
ną medalistkę Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. 

Trening odbył się w hali sportowej PSP 29 w Opolu 
i składał się z części technicznej oraz randorii, czyli 
walk judo. Młodzi judocy mieli szansę zgłębiać swoją 
wiedzę o dyscyplinie poprzez naukę nowych technik 
prezentowanych przez wybitną judoczkę.

Beata Śmieja

Siatkarki Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Sukces 
Komprachcice zajęły 3 miejsce 
w Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego Młodziczek (rocznik 
2002 i młodsze) i wywalczyły sobie 
w ten sposób awans do ćwierćfina-
łów Mistrzostw Polski.

W turnieju finałowym wystąpiły 
cztery drużyny: gospodynie – UKS 
Jedynka Kluczbork, NTSK Nysa, 
MMKS I Kędzierzyn-Koźle oraz Suk-
ces Komprachcice. Trzy pierwsze 
ekipy to Siatkarskie Ośrodki Szkolne 
co oznacza, że zawodniczki są skupione 
w klasach sportowych finansowanych 
przez Polski Związek Piłki Siatkowej 
oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Turniej składał się z dwóch meczów 
półfinałowych oraz pojedynków o 3 
i o 1 miejsce. W pierwszym półfinale 
Kluczbork pokonał Komprachcice 2:0, 

w drugim po tie-breaku i dramatycz-
nej końcówce MMKS wygrał z Nysą 
broniąc wcześniej trzy piłki meczowe. 
Po porażce w meczu półfinałowym 
szybciej otrząsnął się zespół z Kom-
prachcic, który o wiele lepiej zaczął 
pojedynek o 3 miejsce wygrywając 
wyraźnie pierwszy set. Początek dru-
giego należał do młodych siatkarek 
z Nysy, które prowadziły już 9:1, jednak 
od tego momentu Sukces zaczął znowu 
grać skutecznie, zdołał dogonić rywala 
i wygrał cały mecz w dwóch partiach. 
W meczu finałowym Kluczbork wygrał 
wyraźnie z MMKS 2:0.
Trzecie miejsce siatkarek z Komprachcic 
jest sporą niespodzianką tych rozgry-
wek i największym sukcesem w roz-
grywkach młodzieżowych Sukcesu. 
Klub zdobywał wielokrotnie medale 
Mistrzostw Województwa w mini siat-
kówce dzieci, ale nigdy w kategoriach 
starszych. Zajmując trzecie miejsce 

w MW klub z Komprachcic awanso-
wał do ćwierćfinału Mistrzostw Polski, 
który odbędzie się w dniach 21-23 
kwietnia w Bielsku-Białej.
W rozgrywkach młodziczek LUKS Suk-
ces Komprachcice reprezentowały: 
Joanna Pieczykolan, Maria Bodzioch, 
Marcelina Januszkiewicz, Katarzyna 
Kucharska, Michelle Maculak, Julia 
Niedworok, Aleksandra Paszek, Wik-
toria Romańska, Barbara Ryba, Patrycja 
Siendzielorz, Ewa Sosińska, Weronika 
Stelnicka. Trenerzy: Małgorzata i Piotr 
Szczubiałowie.

Wyniki turnieju finałowego:
Półfinały:
UKS Jedynka Kluczbork – LUKS Sukces 
Komprachcice 2:0 (10,14)
MMKS I Kędzierzyn-Koźle – NTSK 
Nysa 2:1 (19,-16,15)
Mecz o 3 miejsce:
LUKS Sukces Komprachcice – NTSK 
Nysa 2:0 (20,23)
Finał:
UKS Jedynka Kluczbork – MMKS 
I Kędzierzyn-Koźle 2:0 (20,22)
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