
W  ramach kampanii informacyjnej z  zakresu 
edukacji ekologicznej skierowanej do mieszkań-
ców i uczniów oraz przedszkolaków gminy Kom-
prachcice organizowane są konkursy o tematyce 
związanej z ochroną środowiska.

Dzieci z  przedszkoli gminy Komprachcice zapra-
szamy do konkursu „Odpadowa Karuzela”, którego 
przedmiotem jest przedstawienie w  formie pracy 
plastycznej (np. rysunek, obrazek, wyklejanka) te-
matyki związanej z  selektywną zbiórką odpadów 
– w  przypadku przedszkoli dopuszcza się prace 
zbiorowe. Uczniów ze szkół podstawowych gminy 
Komprachcice zachęcamy do udziału w konkursie 
„Na odpady nie ma rady”. Przedmiotem konkursu 
jest przedstawienie fotografii o tematyce odpado-
wej. Gimnazjaliści z PG w Komprachcicach mogą 
wziąć udział w konkursie „Najciekawsze hasło pro-
mujące selektywną zbiórkę odpadów”. 
Gotową pracę należy podpisać (imię nazwisko, 
wiek, adres szkoły, kontakt telefoniczny lub  
e-mailowy) i  przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście do siedziby organizatora konkursu pod 
wskazany adres:

Urząd Gminy Komprachcice
ul. Kolejowa 3
46–070 Komprachcice

z dopiskiem: 
(tutaj należy wpisać nazwę właściwego konkursu) 
np. „Na odpady nie ma rady”.
Prace należy nadsyłać do dnia 15.09.2015r. 

Uczestnicy konkursu (gimnazjum i szkoły podsta-
wowe) otrzymają nagrody:

I miejsce 
– aparat fotograficzny
II miejsce 
– tablet 
III miejsce 
– pakiet edukacyjny „Planeta Ziemia” 12xDVD
IV-X miejsca 
– program edukacyjny „Symulator śmieciarki”

Przedszkolaki otrzymają pakiety edukacyjne 
przekazane do przedszkoli: puzzle – „Recykling 
odpadów”;  „Oszczędzaj energię i  chroń środowi-
sko”;  „Oszczędzaj wodę i chroń środowisko”; grę 
planszową – „Kolorowy świat odpadów”; „Proste 
sposoby na ochronę przyrody”.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 
się na pikniku ekologicznym w dniu 20.09.2015 r. 

W ramach kampanii ekologicznej wydana zostanie 
broszura informacyjna skierowana do mieszkań-
ców gminy oraz zakładki do książek, plany lekcji, 
poradniki dla dzieci i młodzieży.

Rodzinne podbiegi
Co to była za impreza! Pierwsze „Rodzinne Pod-
biegi” okazały się wielkim sportowym sukcesem.

Więcej na stronie 8

Zasłużenie wyróżnieni
Karolina Gabriel z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Polskiej Nowej Wsi została „orłem” w kategorii 
kultura.

Więcej o tegorocznej edycji 
„Komprachcickich Orłów” na stronie 3

Gminne zawody strażackie
Najwięcej tytułów zgarnęli podczas gminnych za-
wodów strażackich druhowie z Wawelna.

Więcej na stronie 5

Zapraszamy do konkursów

Festyn Osiny
Tradycyjnie już publikujemy w „Wieściach” zdjęcie 
najaktywniejszych ludzi z Osin. To dzięki nim co 
rok bawimy się na letnim festynie.

Więcej na stronie 5

Noc Świętojańska
Po raz kolejny piękne wianki rzucone zostały na 
wody stawu w Wawelnie.

Więcej na stronie 4
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W  ofercie Publicznego Gimnazjum w  Kom-
prachcicach pojawił się nowy przedmiot: robo-
tyka, którą wykłada mgr inż. Łukasz Jurek. Na 
jego zajęciach uczniowie korzystają z  najnow-
szych zestawów klocków Lego Mindstorms Ev3 
i poznają zagadnienia ze świata programowania 
oraz konstrukcji robotów. 

Grupa uczniów: Szymon Szendzielorz, Marek Go-
golok, Kamil Selega, Łukasz Skolny, Kamila Skolny 
oraz Łukasz Lakwa bierze aktywny udział w Opol-
skiej Lidzie Robotów (OLR), w  której rywalizują 
z  dwuosobowymi drużynami ze szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych oraz średnich. OLR to ciąg 
turniejów złożonych z  konkurencji: Lego Sumo 
– roboty samodzielnie musza wypchnąć prze-
ciwnika z  ringu; LineFollower – robot w  sposób 
autonomiczny podąża za czarną linią; WayFinder 
– robot samodzielnie musi pokonać skomplikowa-
ny labirynt.

Chociaż komprachcicka grupa jest drużyną począt-
kującą i  rywalizuje z  o  wiele starszymi kolegami 
to już w pierwszym sezonie zdobyła pierwsze wy-
różnienia, m.in.: w rozgrywkach Regionalnego Cen-
trum Rozwoju Edukacji; Robo Elektryk Day; Robo-
TAK; międzynarodowym turnieju Robotournament 
2015 Rybnik i  Ogólnopolskim Turnieju Robotów 
Pozrobot w Poznaniu
Mimo młodego wieku nasza szkoła klasyfikuje się 
w górnej czołówce OLR, w której startuje 36 drużyn.

Nauczyciel oddaje się swojej pasji z  zapałem 
i swoją energią zaraża innych. Odnotowuje także 
osobiste sukcesy. W  tym roku robot zbudowany 
przez Łukasza Jurka zajął III miejsce w Międzyna-
rodowym Turnieju Robotów Robotic Tournament 
2015 w Rybniku, podczas którego pojawiły się dru-

żyny z Grecji, Turcji, Słowacji, Czech, Polski, a ro-
botów biorących w  wydarzeniu było ponad 170. 
Jak zdradza nauczyciel, jego największym sukce-
sem było zdobycie I miejsca w kategorii Freestyle 
oraz nagrody publiczności na Opolskim Festiwalu 
Robotów 2015, który odbył się 30 maja.

– Zestaw klocków Lego Mindstorms daje nieogra-
niczone możliwości budowy pojazdów, konstrukcji 
i robotów bojowych. Jednak jako nauczyciel mogę 
przemycać na zajęciach taką wiedze jak miara 
kątów, siła silników, działania matematyczne czy 
układ współrzędnych już w najmłodszych klasach 
szkoły podstawowej, bo zestaw jest dedykowany 
dla uczniów od 6 do 100 lat. Osobiście prowadzę 
zajęcia dla 6 latków i  jeśli dzieciaki potrafią liczyć 
w  zakresie 0 – 100 to spokojnie mogą stworzyć 
robota, który przywiezie tacie kapcie pod kanapę. 
Tak więc ogromnie zachęcam do zagłębienia się 
w tematyce świata robotów nie tylko tych z klocków 
Lego – mówi Łukasz Jurek.

Więcej na www.facebook.com/bunlabopole
Zdjęcie udostępnione przez PG w  Komprachci-
cach; źródło: Politechnika Opolska

Już po raz piąty, 21 czerwca br. w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Komprachcicach odbył 
się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar 
i Jarosława Kukulskiego. 

W tym roku w rywalizacji o  jak najlepsze miejsca 
w  tym prestiżowym festiwalu wzięło udział 18 

podmiotów wykonawczych, podzielonych na trzy 
kategorie. Solistów i zespoły oceniało trzyosobo-
we jury – dziennikarka TVP Anna Święcicka, aktor 
Jan Chraboł i  muzyk Lechosław Mól. Wszystkim 
laureatom rozdano pamiątkowe statuetki oraz 
przygotowano nagrody pieniężne.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SY-
STEM SA jest spółką strategiczną dla polskiej 
gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu 
ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi 
gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka 
rozpoczyna realizację strategicznego gazocią-
gu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – 
Wrocław o długości ok. 130 km i średnicy 1000 
mm, na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. 

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwięk-
szenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu 
gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Gór-
nego i Dolnego Śląska. Gminy, na terenie których 
zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatko-
we wpływy finansowe w postaci odprowadzanego 
corocznie przez inwestora podatku od nierucho-
mości w wysokości 2% wartości odcinka gazocią-
gu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie 
to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, 
którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkań-
ców i  społeczności lokalnych. Ponadto gazociąg 

relacji Zdzieszowice-Wrocław będzie stanowić 
ważny element Korytarza Gazowego Północ-Po-
łudnie. Komisja Europejska w  październiku 2013 
roku przyznała inwestycji status „Projektu o zna-
czeniu wspólnotowym” („Project of Common Inte-
rest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI 
dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje 
się zakładce oraz w  broszurze poświęconej pro-
jektom PCI zamieszczonych na stronie interne-
towej GAZ-SYSTEM SA Inwestycje GAZ-SYSTEM 
SA są prowadzone z  zastosowaniem nowoczes-
nych technologii i  systemów zabezpieczeń oraz 
z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw 
wszystkich interesariuszy.

Walki robotów

Zaśpiewajcie nam raz jeszcze

Kategoria I (dzieci – soliści)
I miejsce: Emilia Waliczek (SOM Ozimek), Julia 
Dota (Ozimek)
II miejsce: Sonia Gielnik (SOK Komprachcice), 
Karolina Gabiel (SOK Komprachcice)
III miejsce: Wiktoria Szymon (SOM Ozimek)

Kategoria II (młodzież i dorośli – soliści)
I miejsce: Robert Klimek (SOK Komprachcice)
II miejsce: Oliwia Łukaszewicz (Prudnik)
III miejsce: Mirella Puchowska (Bogatynia)

Kategoria III (zespoły)
Nie zostały przyznane dwa pierwsze 
miejsca.
III miejsce: „4 i ON” (SOK Komprachcice)
Wyróżnienie: „Cztery Żywioły”  
(GOK Dobrzeń Wielki)
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W Żerkowicach – 4 czerwca - po raz pierwszy od-
był się festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowa-

ny przez sołtysa Andrzeja Porwola oraz Radę So-
łecką przy wsparciu strażaków OSP Żerkowice.

Celem imprezy było docenienie najmłodszych 
przedstawicieli wsi Żerkowice – tego dnia dzieci 
mogły bezpłatnie skorzystać z wielu atrakcji m. in. 
z dmuchanej zjeżdżali, trampoliny oraz artystycz-
nego malowania twarzy. W  programie imprezy 
nie zabrakło również wielu gier i konkursów z na-
grodami. Strażacy otworzyli bramę remizy, aby 
pokazać najmłodszym sprzęt pożarniczy i  prze-
prowadzili pokaz ratownictwa technicznego oraz 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Zwłaszcza pokaz ratownictwa był dla wszystkich 
zgromadzonych szczególnie widowiskowy - na 
oczach widzów strażacy rozcięli samochód i wy-
ciągnęli z  niego „poszkodowanego”. Każdy mógł 
też skorzystać z  suto zastawionego stołu, który 
przygotowali rodzice.
To pierwsza tego typu impreza zorganizowana 
w  naszej miejscowości i  mamy nadzieję, że nie 
ostatnia, dlatego już dzisiaj zapraszamy za rok – 
mówi Marek Lachnik

Całą uroczystość udało się zorganizować dzięki 
ofiarności sponsorów, którym organizatorzy bar-
dzo dziękują za wsparcie.

Trzecią galę wręczenia „Komprachcickich Or-
łów” edycja 2015 zorganizowało Stowarzyszenie 
„Forum dla Gminy” przy współpracy z Ośrodkiem 
Sportu i  Rekreacji, Samorządowym Ośrodkiem 
Kultury oraz Publicznym Gimnazjum im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach.

Nominowane osoby ze szkół podstawowych 
i  gimnazjum odbierały nagrody w  czterech 
kategoriach: „Nauka”, „Postawa Społeczna”, 
„Sport”, „Kultura”. W tym roku po raz pierwszy 
nominowane zostały osoby dorosłe, czyli se-

niorzy w  trzech kategoriach: „Postawa Spo-
łeczna”, „Sport” i „Kultura”. Nagrodę specjalną 
otrzymał Zespół Attonare, który dzięki swoim 
dokonaniom jest piękną wizytówką gminy 
Komprachcice. Uroczystość uświetnił występ 
zespołu „Day Off” oraz wykonany przez ucz-
niów gimnazjum pokaz poloneza. Wszystkim 
nominowanym i  zwycięzcom tytułu „Kom-
prachcicki Orzeł” serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów.

MP

Żerkowice

Wielki dzień

Uroczystość rozdania 
„Komprachcickich Orłów”

SZKOŁY PODSTAWOWE:
Kategoria Nauka – Natalia Siano z Domecka 
Kategoria Postawa Społeczna – Tobiasz 
Świerc  z Chmielowic 
Kategoria Sport – drużyna LUKS Sukces 
Komprachcice w składzie Michelle Maculak,  
Ewa Sosińska, Julia Niedworok
Kategoria Kultura – Karolina Gabriel  
z Polskiej Nowej Wsi 

GIMNAZJUM:
Kategoria Nauka – Paulina Bronek 
Kategoria Postawa Społeczna – Grupa 
Szkolnych Dietetyczek w składzie Patrycja Buhl, 
Wiktoria Czech, Anna Lach, Karolina Nowak, 
Emila Golec, Angelika Szymańska
Kategoria Sport – Filip Rajko 
Kategoria Kultura – Teresa Waliczek 

SENIORZY:
Kategoria Postawa Społeczna – Ditmar 
Gawlista z Wawelna
Nagroda Specjalna – Zespół Attonare  
Kategoria Sport – Małgorzata i Piotr  
Szczubiał  
Kategoria Kultura – Wanda i Hubert  
Skrzipczyk
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Dnia 20 czerwca br. Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Wawelno wraz z DFK po raz czwarty zorgani-
zowało obchody Nocy Świętojańskiej.
W to słoneczne popołudnie, wszyscy zgroma-
dzeni na Placu Rekreacyjnym „GLINIOK”, mogli 
podziwiać piękne wianki przygotowane przez 
miejscowe dziewczęta, uczestniczyć w konkur-
sach oraz obejrzeć przedstawienie, przygotowa-
ne przez szkołę podstawową w Wawelnie.

Szczególnym zainteresowaniem – zwłaszcza mło-
dych dziewcząt – cieszył się chyba najpopularniej-
szy zwyczaj, czyli plecenie i rzucanie wianków, wy-
konanych z prawdziwych wielobarwnych kwiatów. 
Wróżba ta przeznaczona jest dla panien i kawale-
rów, którzy czekają na wielką miłość. Co prawda, 
wianek powinno się wrzucać do rzeki, a nie do sta-
wu, ale i tak zabawy było wiele.
Z tej okazji należy odnotować, że współorgani-
zator imprezy, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wa-

welno uzyskało tytuł Lidera Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w latach 2007–2013.
Stowarzyszenie zrealizowało w minionym okresie 
programowania sześć projektów, wykorzystując 
dotację z PROW 2007–2013. Za jeden z projektów 
„Ocalić od zapomnienia – tradycja przede wszyst-
kim” w 2014r. wieś otrzymała drugie miejsce 
w wojewódzkim konkursie na najlepszy projekt 
Odnowy Wsi.

MP

W  celu upamiętnienia wieloletniej współpracy 
gminy Komprachcice z jednostkami samorządo-
wymi z Hasbergen i Mesto Albrechtice, dnia 14 
czerwca br. doszło do uroczystego odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy znajdującej się na ważącym 
kilkaset kilogramów kamieniu.

Ceremonia była jednym z punktów, zorganizowa-
nego przez Gminne Stowarzyszenie Partnerskie 
„PARTNER”, Dnia Partnerstwa, w  którym oprócz 
członków stowarzyszenia i reprezentantów samo-
rządu w Komprachcicach wzięły udział także de-
legacje zaprzyjaźnionych gmin. Wszyscy goście 
uczestniczyli w  uroczystym przemarszu przez 
Komprachcice.

– Nasza przyjaźń trwa praktycznie kilkanaście lat 
i w momencie, kiedy postanowiliśmy w  jakiś spo-
sób to uwiecznić – jednoznacznie zdecydowaliśmy, 
aby był to kamień. Chcemy, aby ta współpraca 
w dalszym ciągu rozkwitała i była taka trwała tak 

samo jak ten pomnik – oznajmił podczas swojego 
przemówienia wójt Leonard Pietruszka.
Obchody Dnia Partnerstwa zdecydowano się połą-
czyć z obchodami 25 lat istnienia samorządności 
w  Polsce. Zdaniem posła Ryszarda Galli, ów pa-
miątkowy kamień jest dowodem na sukces idei 
samorządowej.

– Doskonale pamiętam nasz pierwszy wyjazd 
do Hasbergen, kiedy podpisywaliśmy pierwszy 
partnerschaft. Byliśmy pełni wrażeń tego, co wi-
dzieliśmy w Hasbergen – jak funkcjonuje samorząd 
w Niemczech, jak się rozwija i oczywiście troszecz-
kę zazdrościliśmy tego, jak to tam wygląda. Dzisiaj, 
po 25 latach, myślę, że możemy powiedzieć – nie 
mamy się czego wstydzić – dodał poseł.

Wzruszony Jan Przywara, Przewodniczący Zarzą-
du GSP „PARTNER” przypomniał, jak ważne cele 
realizują te partnerstwa i  jak wiele osób, środo-
wisk, instytucji i organizacji zostało już zaangażo-

wanych w działania na rzecz rozwoju współpracy 
międzynarodowej.

Monika Prześlakiewicz
Dagmara Duchnowska

Międzynarodowe relacje

Wianki na wodę

ZGODNIE Z PLANEM
Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” 
realizuje z  sukcesem założony na rok 2015 plan 
pracy. 11  kwietnia br. na zaproszenie starosty 
Mesto Albrechtice do czeskiego partnera udała 
się czterdziestoosobowa delegacja, w skład której 
weszli radni, członkowie „PARTNERA” i  pracow-
nicy Urzędu Gminy w  Komprachcicach, rolnicy, 
strażacy i przedsiębiorcy. Była to okazja do zwie-
dzenia Ostravy - miasta i  kopalni węgla. Wizytę 
zwieńczyła wieczorna impreza integracyjna. Pod-
czas rewizyty stowarzyszenie zaprosiło czeską 
delegację na historyczne zwiedzanie południowej 
Polski. W programie było zwiedzanie Oświęcimia: 
obóz koncentracyjny  KL Auschwitz oraz drugi 
obóz KL Birkenau w Brzezince. W bloku nr 16 KL 
Auschwitz delegacja zobaczyła stałą wystawę 
Republiki Czeskiej dokumentującą deportacje 
Żydów, Romów i  innych mieszkańców Ziem Cze-
skich i czasy przed nią. 11 czerwca w kompleksie 
sportowym przy ul. Rolniczej odbyło się kolejne 
spotkanie integracyjne.
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Dwudniowy festyn w Osinach to znak, że lato 
nadeszło i czas zacząć się bawić! 

Organizatorzy – mieszkańcy sołectwa – zor-
ganizowali występy muzyczne, kabaretowe, za-
bawy taneczne oraz moc konkursów dla dzieci 
i dorosłych, w których do wygrania był między 
innymi profesjonalny rower górski. Przygotowali 
również znakomite wypieki, po które ustawiały 
się długie kolejki. Ciasto było naprawdę pyszne!

MP

Pokaz ratownictwa medycznego i  prelekcja 
na temat higieny jamy ustnej to tylko niektó-
re atrakcje Akademii Aquafresh, która gościła 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie.

Akademia  to największy w Polsce program profi-
laktyki higieny jamy ustnej realizowany  w  przed-
szkolach oraz szkołach podstawowych. Ma na 
celu walkę z próchnicą, którą w Polsce dotkniętych 
jest prawie 90% dzieci. Najlepszym sposobem 
edukacji jest nauka połączona z zabawą, dlatego 

wychowankowie PSP w Wawelnie mieli okazję nie 
tylko dowiedzieć się wielu ciekawostek, ale rów-
nież doskonale się pobawić.
Pokaz rozpoczęli ratownicy medyczni uświada-
miając dzieciom, jak bezcenna może być umiejęt-
ność udzielania pierwszej pomocy przez świad-
ka zdarzenia, która bardzo często ratuje życie 
poszkodowanym. Uzupełnieniem pokazu było 
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
Przedszkolaki i uczniowie poznali także Pastusia, 
który uczył jak prawidłowo dbać o  zęby oraz jak 

walczyć z  niedobrym Robaczkiem Próchniacz-
kiem. Na koniec organizatorzy zaprosili chętnych 
do wzięcia udziału w quizie na temat higieny jamy 
ustnej. Uczniowie odpowiadali na pytania o  ilość 
zębów mlecznych i stałych, produkty zdrowe i te, 
które przeszkadzają Pastusiowi w walce z bakte-
riami. Każdy uczestnik otrzymał wspaniałe mate-
riały promocyjne: szczoteczkę, pastę do zębów, 
płyn do płukania i kubeczek.

Anna Kaczorowska

Wszystkie jednostki OSP z  Gminy Komprachcice 
razem z gościem specjalnym - drużyną strażacką 
z czeskiej partnerskiej gminy Mesto Albrechtice - 
spotkały się na gminnych zawodach strażackich 
w  Wawelnie. W  zaciekłej walce wzięło udział 31 

drużyn. Niemal nie do pokonania byli strażacy 
z Wawelna, którzy w aż czterech kategoriach zajęli 
pierwsze miejsca. W rytmie dobrej zabawy pozo-
stali goście korzystali z odpowiednio przygotowa-

nego zaplecza gastronomicznego. Tego dnia na 
boisko w  Wawelnie przybyły setki mieszkańców 
gminy.

MP

Pyszne ciasto znika szybko

Odwiedziny Pastusia

4 pierwsze 
dla Wawelna!

Kategoria Seniorzy grupa A
1. Wawelno
2. Domecko
3. Polska Nowa Wieś
4. Komprachcice
5. Ochodze
6. Żerkowice
7. Chmielowice

Kategoria Seniorki grupa C
1. Wawelno
2. Domecko
3. Ochodze
4. Komprachcice
5. Żerkowice
6. Chmielowice

Kategoria młodzieżowa  
drużyna pożarnicza chłopcy
1. Wawelno
2. Komprachcicce

3. Żerkowice
4. Domecko
5. Polska Nowa Wieś

Kategoria młodzieżowa  
drużyna pożarnicza 
dziewczęta
1. Domecko
2. Chmielowice

Kategoria harcerska  
drużyna pożarnicza  
chłopcy starsi
1. Komprachcice
2. Polska Nowa Wieś
3. Wawelno

Kategoria harcerska  
drużyna pożarnicza 
dziewczęta starsze
1. Polska Nowa Wieś

Kategoria harcerska  
drużyna pożarnicza 
chłopcy młodsi
1. Wawelno
2. Żerkowice
3. Domecko

Kategoria harcerska  
drużyna pożarnicza 
dziewczęta młodsze
1.Wawelno

Kategoria Oldboye
1. Komprachcice
2. Wawelno
3. Chmielowice
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Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach 
przygotowuje cykliczne spotkania z lubianymi 
i popularnymi autorami książek.

Katarzyna Majgier – autorka książek dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych spotkała się z gimnazjalistami 28 
kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kom-
prachcicach (na zdjęciu). Młodzi ludzie chętnie za-
dawali pytania pisarce, zresztą nie tylko te związane 
z jej twórczością. Katarzyna Majgier chętnie dzieliła 
się informacjami o swoich pasjach: gimnazjaliści 
dowiedzieli się, że spośród wszystkich zwierząt naj-
bardziej lubi szczury, a w wolnych chwilach fotogra-
fuje. Jej hobby to również grafika komputerowa i rę-
kodzieło artystyczne. Pierwszą książkę Katarzyna 
Majgier napisała już w wieku siedmiu lat, wtedy też 
razem z koleżanką z klasy założyła wydawnictwo, 

w którym wydawały własne książki w nakładzie 
jednego egzemplarza. Tej twórczej aktywności nie 
doceniła jednak nauczycielka, która kazała dziew-
czętom zaprzestać działalności. Po latach autorka 
wróciła do pisarstwa, a wszystkie wydane dotych-
czas książki są dostępne w bibliotece i czekają 
na czytelników.
19 czerwca w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
odbyło się natomiast spotkanie z pisarką Wiolettą 
Piasecką, autorką bajek i baśni dla dzieci. Autorka 
zadebiutowała w 1999 r. zbiorem pt. Zaczarowa-
na kraina bajek, wydanym przez wydawnictwo 
Qvo Vadis. Znalazło się tam siedem utworów. 
W 2001 r. po raz pierwszy ukazała się w Krakowie, 
wydana przez wydawnictwo Skrzat, biografia H.CH. 
Andersena „W poszukiwaniu szczęścia. Baśniowa 
biografia Andersena”. Jednak sukces wydawniczy 
i autorski przyniosła współpraca z wydawnictwem 
DROZD Elbląg, która zaowocowała serią pt.: „Baś-
nie Wioletty Piaseckiej”. W 2005 r. książka z tej serii 
„Dawno temu…” została uznana za najlepszą książ-
kę roku i otrzymała główną nagrodę Fundacji Elbląg. 
W 2004r. Wioletta Piasecka za swoją twórczość 
otrzymała wpis honorowy w Złotej Księdze Ludzi 
Wielkiego Umysłu Talentu i Serca Fundacji Zdążyć 
z Pomocą w Warszawie.
W spotkaniu z autorką udział brali uczniowie Pań-
stwowej Szkoły Podstawowej z Domecka. Autorka 

przywitała dzieci w barwnym stroju wróżki. Opo-
wiadała o swoich inspiracjach do twórczości. Mimo 
wczesnej pory dzieci tryskały energią i chętnie bra-
ły udział w konkursach, zadawały mnóstwo pytań 
i z przejęciem oglądały kukiełkowy pokaz. Spotka-
nie zakończyło się rozdawaniem autografów.
W związku z ogłoszeniem przez WBP w Opolu kon-
kursu dla uczniów klas II-V szkół podstawowych 
pod hasłem „Zobacz jak jest u mnie”, w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Komprachcicach odbyły się 
spotkania z mieszkańcami Komprachcic: Józefem 
Niestrojem oraz Franciszkiem Tworuszka.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykona-
nie plakatu zachęcającego do odwiedzenia konkret-
nej miejscowości, ukazanie jej walorów turystycz-
nych, przyrodniczych, historyczno-kulturowych oraz 
ułożenie oryginalnego hasła zawierającego nazwę 
miejscowości, które również będzie zachęcało ludzi 
do jej odwiedzenia. Józef Niestrój w bardzo intere-
sujący sposób przybliżył dzieciom m.in. jak wyglą-
dały dawniej Komprachcice i odpowiadał na pytania 
uczniów. W trakcie tych opowieści Franciszek Two-
ruszka malował węglem i kredą wymieniane obiekty 
sakralne. Na zakończenie spotkania dzieci wykony-
wały plakaty, które zostały wysłane do Opola. Wyni-
ki konkursu będą ogłoszone we wrześniu.

GBP

Klub Seniora z Komprachcic zaprasza chętnych 
do podzielenia się nieodpłatnie swoją wiedzą 
na spotkaniach Seniorów w SOK.

Dzięki wydawaniu „Wieści Gminy Komprachcice” 
miałam okazję poznać wspaniałych ludzi i podzie-
lić się z nimi moją wiedzą z zakresu psychologii. 
Tym właśnie zajmuję się prócz pracy dziennikar-
skiej. Mózg, aby dobrze funkcjonować, jak każdy 
mięsień musi być stale gimnastykowany. Neu-
rofitness to właśnie trening mózgu – dzięki ćwi-
czeniom zachowujemy sprawność psychiczną, 
nie mamy problemów z pamięcią, koncentracją 

i znajdowaniem rozwiązań różnych problemów, 
a przy tym dobrze się bawimy! Podczas moich 
zajęć wprowadzam również krótki pokaz ćwiczeń 
fizycznych przeznaczonych dla seniorów – przy-
stosowany do poprawy siły, wytrzymałości i utrzy-
mania zdrowia, ale również poprawiających pracę 
mózgu. Dziękuję Seniorom za liczne przybycie, za-
angażowanie, ciekawe pomysły i świetnie przebie-
gającą pracę – takiej kooperacji życzę każdemu!

Monika Prześlakiewicz
trenerka neurofitness

Na boisku pod lasem w Ochodzach z okazji Dnia 
Ojca Koło DFK i Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Wsi Ochodze zorganizowało zlot motocy-
klowy. Imprezie towarzyszyły występy i pokazy.

Zgromadzonym tego dnia na boisku pod lasem 
dopisała pogoda, dobre samopoczucie oraz przy-
gotowany specjalnie dla rodzin, a zwłaszcza dla 
ojców, niecodzienny program.
– Co rok próbujemy wymyślić coś innowacyjnego 
dla naszych mieszkańców. W poprzednim roku mie-
liśmy kuchnię molekularną. W tym roku, w związku 

z tym, że jest duże zainteresowanie motocyklami, 
nie tylko w naszej wiosce, ale też w rejonie gminy, 
zdecydowaliśmy się połączyć dzień ojca ze zlotem 
– mówi Stefan Heinze, szef ochodzkiego DFK.
Imprezę uświetnił występ mistrza świata w stun-
cie – Rafała Pasierbka, znanego w środowisku 
pod pseudonimem „Stunter 13”.
– Pomyśleliśmy, że skoro taka sława mieszka nie-
daleko, warto wysłać zaproszenie. Napisaliśmy 
na facebooku, dzwoniliśmy i się udało – zdradza 
Stefan Heinze. Na festyn licznie przybyły rodziny 
z dziećmi, a na parkingu ustawiły się rzędy moto-

rów, motocykli i innych silnikowych jednośladów. 
Organizatorzy obiecują, że jeśli ten pomysł spotka 
się z akceptacją mieszkańców sołectwa z pew-
nością pomyślą o stworzeniu z takiej formy ob-
chodów Dnia Ojca wydarzenie cykliczne. Podczas 
imprezy wystąpili: Gminna Orkiestra Dęta z Kom-
prachcic, mażoretki, zespół rockowy „DAY OFF”, 
grupa muzyczna z Reńskiej Wsi, Ewa Suchińska 
i Damian Kleszcz z Brożca. Wieczorem do tańca 
przygrywał zespół „REMEDIUM”.

MP

O czytaniu i pisaniu

Neurofitness 
dla seniorów w SOK

Ochodze

Specjalnie dla ojców 
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Z  okazji Dnia Patrona tegoroczni absolwenci 
Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w  Komprachcicach posadzili pa-
miątkowe drzewka. Święto było również okazją 
do zapoznania się z IV edycją Festynu „Czas na 
zdrowie” popularyzującego zdrowy styl życia. 

Szkolne dietetyczki przygotowały stoisko z poczę-
stunkiem oraz pokaz fragmentu filmu „Jaskinio-
wiec w mojej skórze” o prawach natury rządzących 
w  naszym organizmie. Nie zabrakło również gier 
i zabaw sportowo-rekreacyjnych, takich jak pokaz 
judo na wesoło, lekkoatletyczny tor przeszkód, 
warsztaty taneczne, piłka nożna chłopców i piłka 
siatkowa dziewcząt. Misją komprachcickiej mło-
dzieży jest pokazanie wszystkim, że nie warto ule-
gać wyniszczającym używkom i szkodliwemu try-
bowi życia, ale dokonywać świadomych wyborów, 
które służą naszemu zdrowiu.

MP

W  Publicznej Szkole Podstawowej w  Chmie-
lowicach odbył się 10 czerwca br. egzamin 
praktyczny na kartę rowerową w obecności eg-
zaminatora asp. Mariusza Seredyki z Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP w Opolu. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycz-
nego był pozytywnie zdany egzamin teoretycz-
ny, podczas którego uczniowie musieli dowieść 
swojje znajomości przepisów ruchu drogowego 
oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
W egzaminie praktycznym wzięło udział 42 ucz-
niów z PSP w Chmielowicach i PSP w Domecku 
– egzamin zaliczyli wszyscy. 

Dorota Frącz-Warchoł

W  dniu 9 czerwca uczniowie klas III, IV, V, VI 
uczestniczyli w  Festiwalu Eksperymentów i  Do-
świadczeń „ZOBACZ – DOTKNIJ – SPRAWDŹ 
– ZROZUM”. Udział w  festiwalu był nagrodą 
za udział w konkursie „Fascynacje Eksperymen-
talne Młodego Naukowca” i stanowiła podsumo-
wanie tego projektu.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Chmielowicach uczestniczyli w  wielu konkur-

sach w ramach Festiwalu i zajmowali nagradzane 
miejsca. To właśnie za te szczególne osiągnięcia 
mieli okazję wziąć udział w  pokazach dydaktycz-
nych (szczegóły w ramce). Na zakończenie Festi-
walu odbyły się pokazy taneczne oraz widowisko 
laserowo-multimedialne, przeprowadzone w  spo-
sób i  w  jakości gwarantującej niezapomniany, 
zapierający dech w piersiach, spektakl światła la-
serowego i dźwięku. Mimo iż nie odbył się lot balo-
nem z powodów atmosferycznych to dzieci wróciły 

do domów pełne wrażeń, zadowolone i  uśmiech-
nięte z upominkami.

Joanna Jarosz-Krzywda
(red.: DD)

Na zdjęciu: Lot balonem ze względów pogodowych 
nie odbył się, ale uczniowie chwalili sobie wyjazd 
na tak zorganizowane zajęcia. 

Zgoda na zdrowie

Świadome jeżdżenie

Chmielowice

Fascynacje młodych

POKAZY DYDAKTYCZNE
ZIMNA FIZYKA: poznawanie podstawowych 
właściwości ciekłego azotu. Uczniowie dowiedzieli 
się, czy lepszy jest młotek, czy jabłko lub banan, 
obejrzeli doświadczenia: ciekły azot a  materiały 
plastyczne i kwiaty, efekt Leidenfrosta a nasze pal-
ce, bańki mydlane w ciekłym azocie, balon a ciekły 
azot, wulkany z ciekłego azotu, kuchnia molekular-
na z wykorzystaniem ciekłego azotu.
GORĄCA CHEMIA – tematem były: pojemność 
cieplna wody poprzez gotowanie wody w foliowym 
worku nad świeczką, zmienianie herbaty w coca-
-colę, kolorowe mieszaniny pirotechniczne, „ma-
giczny” zapłon metanowej piany na dłoni, efektow-
na piana oraz „chemiczna lokomotywa” z rozkładu 
nadtlenku wodoru. Podczas tych zajęć odbyła się 
również prezentacja wznoszenia się modelu ba-
lonu wykonanego z  surowców wtórnych (worka 
na śmieci i kubeczka plastikowego) z wykorzysta-
niem suszarki.

PEŁNA PRÓŻNIA – uczniowie oglądali następu-
jące eksperymenty: balony o niskiej zawartości po-
wietrza – a zmiana ciśnienia, zagotowywanie wody 
w temperaturze otoczenia w próżni (zobrazowanie 
zależności temperatury wrzenia wody od ciśnie-
nia otoczenia), Rura Newtona – Piórko i kawałek 
stali zamknięte w  szklanej rurze (zobrazowanie 
spadania różnych materiałów w próżni a ich masa 
czy kształt), rozchodzenie się dźwięku w  próżni 
(telefon komórkowy z  włączonym dzwonkiem 
w  kloszu próżniowym), pokaz pakowania próż-
niowego rzeczy osobistych i uczestnika Festiwalu 
w  worku próżniowym (jak silna jest próżnia), po-
kaz doświadczenia Burmistrza Magdeburga Otto 
Von Guericke przy pomocy półkul magdeburskich 
o średnicy co najmniej 40 cm,
CZARY MARY – prezentacja urządzenia multi-
medialnego LEIA DISPLAY SYSTEM oraz namacal-
ne sprawdzanie działania tego urządzenia przez 
wszystkich uczestników wycieczki.
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Sportowe wakacje
Informacja

W  każdym tygodniu wakacji od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9.00–14.30 na hali OSiR 
w Komprachcicach będą odbywały się bezpłatne 
zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów OSiR.
W  godz. 9:00–12:00 zapraszane są dzieci i  mło-
dzież ze szkół podstawowych a od 12:00 do 14.30 
młodzież starsza będzie miała możliwość używa-
nia hali. Między 27 lipca a 14 sierpnia hala ze wzglę-
du na prace konserwacyjne będzie nieczynna. Orlik 
czynny będzie codziennie. Obowiązuje zgoda rodzi-
ców na udział w zajęciach. Udział przedszkolaków 
w zajęciach będzie możliwy tylko przy aktywnym 
uczestnictwie rodziców/opiekunów.

Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie 
informuje odbiorców wody, że w terminie:

od 20.07.2015 r do 22.07.2015 r.  
PRZEPROWADZONE BĘDZIE OKRESOWE 

PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
zaopatrującej w wodę Gminę Prószków, Gminę 

Komprachcice i Gminę Dąbrowa.

Płukanie ma na celu poprawę jakości wody. 
Wykonywane płukanie spowoduje czasowe 

obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej 
oraz pogorszenie jakości wody, które może być 

odczuwalne w całej sieci wodociągowej. 
Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

Blisko 120 uczestników spotkało się 21 czerwca 
by wspólnie uczestniczyć w  pierwszych kom-
prachcickich „Rodzinnych Podbiegach” orga-
nizowanych przez Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
z pomocą wielu wolontariuszy.

Dla wszystkich, którzy przybyli w niedzielny pora-
nek by aktywnie spędzić czas, przygotowano dwie 
bezpieczne trasy. Główna miała długość 9,4 km 
i  była przygotowana przede wszystkim z  myślą 
o biegaczach. Natomiast krótsza, zwana „Małymi 
rodzinnymi podbiegami”, motywowała głównie ro-
dziców z dziećmi i mniej usportowionych osób do 
zmierzenia się z dystansem 5,4 km. 

– W  związku z  tym, że swoją chęć uczestnictwa 
w  podbiegach wyraziła duża liczba młodzieży 
ucząca się w szkołach podstawowych, postanowi-
liśmy zorganizować krótszą trasę, którą każdy spo-
kojnie powinien pokonać, nieistotne czy biegiem, 
spacerkiem, czy z  pomocą kijków do chodzenia. 
Zależało nam przede wszystkim na tym, by każdy 
kto przyjdzie, niezależnie od kondycji czy wieku, ba-
wił się jak najlepiej – opowiada Arkadiusz Tabisz, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Organizatorzy przewidzieli na trasie punkty kon-
trolne oraz medyczne, gdzie wolontariusze z gim-
nazjum częstowali wodą i przekąską regeneracyj-
ną. Nad całym przedsięwzięciem panowała także 
grupa strażaków z terenu całej gminy.

Na mecie jako pierwszy pojawił się Mateusz Żo-

łądek, piątoklasista z  Komprachcic, na co dzień 
trenujący piłkę nożną w klubie Odra Opole. 
– Jestem zaskoczony, że udało mi się osiągnąć tak 
dobry wynik. Startowałem na krótszym dystansie 
i  przez przypadek wbiegłem na tę dłuższą trasę, 
więc musiałem zawrócić. Cieszę się, że mimo tej 
pomyłki udało mi się przybiec jako pierwszy.

Jedną z  kolejnych osób na mecie, które starto-
wały na krótszym dystansie, była Maja Skiba 
z Komprachcic, uczennica II klasy. Przyjechała na 
podbiegi wraz z mamą i  tatą, który zresztą biegł 
na dystansie 9,4 km. Była to pierwsza tego typu 
impreza, w której brała udział. Spodobało jej się 
i  zapewnia, że na pewno chętnie wystartuje na-
stępnej edycji „Rodzinnych podbiegach”.
Najlepszy czas na długim dystansie osiągnął To-
masz Łopaniak z Opola. Chociaż dzień wcześniej 
startował w  półmaratonie, to postanowił przyje-
chać do Komprachcic i  w  ramach mocniejszego 
treningu wystartować.

– Cała impreza została świetnie zorganizowana. 
Rzadko się zdarza, że przy takich imprezach dobrze 
bawią się zarówno ci, którzy systematycznie star-
tują w zawodach oraz osoby, które na co dzień nie 
biegają. Jeśli tylko będę miał możliwość, to chętnie 
przyjadę za rok – opowiada pan Tomasz.

Zgodnie z ustaloną ideą podbiegów – „Każdy kto 
pokona trasę jest zwycięzcą” – wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz medale. 

Gdy wszyscy zjawili się już na linii mety doszło do 
losowania nagród, więc każdy, niezależnie od cza-
su i trasy miał szansę na wygranie nagrody głów-
nej – roweru górskiego. 

Kajetan Syguła

Na zdjęciach:
1 – Mateusz Żołądek
2 – Maja Skiba z dumną mamą
3 –  W podbiegach można było także wykorzystać 

technikę nordic walking

W  sobotę 27 czerwca kompleks rekreacyjno-
-sportowy w Polskiej Nowej Wsi zapełnił się za-
wodnikami celebrującymi Festiwal Piłki Nożnej. 

Zorganizowane przez Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Komprachcicach mecze żaków i  młodzików 
oraz zakończenie sezonu seniorów GKS uatrakcyj-
nił wspólny grill dla wszystkich gości.

Rodzinne podbiegi 

Kopnij piłkę!

Hala OSiR
Komprachcice

fot. 1

fot. 3

fot. 2

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE8


