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Dla nich rzecz jest niezwykle prosta: najpierw 
budujemy robota, a potem go programujemy. 
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Polskiej Nowej Wsi: Natalia Kowalska, Szymon 
Pietruszka oraz Oliwer Zyla mają pasję, która 
wyróżnia ich w gronie rówieśników: robotykę. 
I są w tym doskonali.

Doświadczeniem w projektowaniu robotów, 
ich programowaniu i zdobywaniu wysokich 
miejsc na specjalistycznych zawodach Na-
talia (kl. V), Oliwer (kl. V) i Szymon (kl. VI) 
mogą podzielić się z niejednym konstrukto-

rem robotów. Jeszcze niedawno brylujący 
w Opolskiej Lidze Robotów, dzisiaj jeżdżą 
na zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, 
zajmując wysokie pozycje, a bywa, że i pierw-
sze miejsca. Trójka uczniów z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
zdobyła sobie szacunek innych uczestników 
zawodów, więc często słyszą „przyjechali 
ci z Bunlabu”. Tak nazywa się drużna, którą 
reprezentują.

Dokończenie na stronie 10 i 11

POL SK A NOWA WIEŚ,  KOMPR ACHCICE

SUPER TEAM!
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O tym, jak wygląda gospodarka 
odpadami w Gminie Komprachcice 
z Wójtem Leonardem Pietruszką 
rozmawia Dagmara Duchnowska

Mieszkańcy, co naturalne, mówią,  
że podwyżka o 5, 10 zł to dużo. Czy za 
dużo, Pana zdaniem?
– Gospodarka odpadami zawsze 
budzi duże emocje. Pragnę jednak 
przypomnieć, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami ogłasza-
liśmy zawsze przetargi na maksy-
malne okresy, czyli na trzy lata. 
Pierwszy przetarg na odbiór śmie-
ci odbył się w pierwszej połowie 
2013 r. na dwa i pół roku, drugi 
w 2015 roku. W trakcie obowiązy-
wania umów stawka zawsze była 
taka sama: 13,60 zł. Ponieważ 
termin ostatniej umowy upływał 
z końcem 2018 roku, ogłosiliśmy 
jesienią tamtego roku przetarg, 
który miał obejmować kolejne trzy 
lata. Wydawało nam się logicz-
ne, że im dłuższy czas trwania 
umowy, tym niższy koszt wywozu 
śmieci na mieszkańca. Jednak 
okazało się, że cena podana 
w ofercie jest znacząco wyższa 
od szacowanej, wyniosła ponad 
20 zł. W ciągu tych pięciu lat i pół 
roku wzrosło minimalne wyna-
grodzenie pracowników, wzrosły 
koszty paliwa oraz koszt zago-
spodarowania i przetwarzania 
odpadów segregowanych. Stąd 
tak duża kwota. Unieważniłem 
ten przetarg i zdecydowałem, 
aby ogłosić kolejny, ale na rok, 
czy też dokładnie na jedenaście 
miesięcy.

Skąd taki okres trwania umowy?
– W związku z unieważnieniem 
pierwszego przetargu nie mieli-
śmy wykonawcy, który zapewni 
wywóz odpadów od mieszkańców 
gminy Komprachcice od nowego 
roku, ponieważ dotychczasowa 
umowa obowiązywała do końca 
2018 r. Chcąc zapewnić kontynua-
cję usługi wybraliśmy wykonawcę 
w ramach zamówienia poniżej 30 
tysięcy euro tylko na ten jeden 
miesiąc. Jednocześnie ogłosili-
śmy przetarg na pozostałe mie-
siące 2019 roku.

I mimo krótszego czasu trwania 
umowy stawka była niższa od tej 
wskazanej w przetargu jesiennym 
– 18,70 złotych – czyli poniżej 20 
złotych. Dlaczego?
– Oferenci muszą brać pod uwagę 
różne elementy składowej ceny, 

na przykład koszt składowa -
nia śmieci na RIPOK-u (RIPOK 
–  R e g i o n a l -
na Instalacja 
Przetwarzania 
Odpadów Ko -
munalnych – 
red.). W 2020 
roku i w 2021 
ceny za tonę 
mają tam mocno wzrosnąć. Takie 
plany muszą uwzględniać startu-
jący w przetargach. Oczywiście 
to nie jedyna składowa ceny, ale 
w przypadku umów zawieranych 
na dłuższy okres, obejmujący 
właśnie te lata – bardzo zna-
cząca.

W trakcie trwania przetargu doszło 
do pewnych zmian prawnych…
– W Gminie Komprachcice se -
gregacja będzie odbywać się 
w ramach pięciu frakcji, cho -
ciaż ustawodawca zaskoczył 
nas w trakcie trwania przetargu 
i przedłużył czas wejścia w ży-
cie rozporządzenia nakazującego 
segregację dodatkowych frakcji 
do roku 2020. Nie mogliśmy już 
unieważnić przetargu z punktu 
widzenia przepisów prawa oraz 
zapewnienia ciągłości usług. 
Mieszkańcy otrzymają od firmy 
Remondis, która wygrała przetarg 
kolejny kubeł na odpady „bio” oraz 
worki na papier.

Jak teraz odbywać będzie się odbiór 
śmieci?
– Obecnie odbiór odpadów od-
bywa się według pięciu frakcji: 
zmieszane – pojemnik czarny, 
tworzywa sztuczne i metale – 
pojemnik z żółtą klapą, szkło – 
pojemnik zielony, BIO – pojemnik 
brązowy, papier worek niebieski. 
Dlatego w cenie 18.70 oprócz 
dotychczas wywożonych frakcji 
jest już ujęty odbiór pojemników 
BIO oraz papieru. Czyli my mamy 
już w tej kwocie wszystko to, 
co inni będą mieli od 1 stycznia 
2020 roku. Dodatkowo dodam, 
iż w przypadku braku odpadów 
bio, pojemnik brązowy można 
dopełnić odpadami zielonymi.

Jakie są składowe ceny za odpady? 
Dla każdego mieszkańca rzecz 
wydaje się prosta: są kubły, 
segregujemy odpady, przyjeżdża wóz 
zabiera, śmieci znikają…
– Na przykład to, z czym jako 
kraj mamy największy problem, 
czyli poziom odzysku z odpa-

dów, recyklingu, który w 2020 
roku – co Polska gwarantowała 

w roku 2004 – 
ma osiągnąć 50 
procent. I cho-
ciaż osiągnię -
cie tego pozio-
mu jest moim 
zdaniem niere-
alne, to ujęcie 

tego ryzyka wpływa również 
na cenę, jaką płacimy za śmieci. 
Takie ryzyko może ponieść samo-
rząd, czyli wszyscy mieszkańcy 
albo firma, która odbiera odpady. 
Przerzucamy ciężar odpowie -
dzialności na przedsiębiorstwo, 
które wygrywa przetarg, ponieważ 
my – jako samorząd – jesteśmy 
kompletnie uzależnieni od firm 
zewnętrznych i cen, jakie oferu-
ją. Nie prowadzimy gospodarki 
in house, nie mamy własnego 
RIPOK-u.

Mówi się o różnicach w stawkach  
w poszczególnych gminach. Z czego 
wynika fakt, że cena w gminie X jest 
niższa o połowę od ceny w gminie Y?
– Jeśli ktoś słyszy, że są gminy, 
gdzie opłata za śmieci wynosi 
8 czy 12 złotych, to musi wie -
dzieć, że to oznacza, że gmina 
jest jeszcze w trakcie trwania 
starej umowy. Bo w innym czasie 
organizowali przetargi, na inne 
okresy. W takich gminach pod-
wyżka może wynieść nawet 100%, 
jeśli nie więcej.

Czy Pana zdaniem jest możliwość 
wpływania swoimi działaniami, tymi 
domowymi, jak i systemowymi na ceny 
odbioru odpadów?
– W jakimś zakresie z pewnością 
tak. Staramy się wpływać i do-
precyzowywać czynniki zależne 
od nas: uszczelnienie systemu 
na PSZOK-u, aktualizowanie 
deklaracji, egzekucja zaległych 
opłat za śmieci. A na co nie mamy 
wpływu? Na ceny na RIPOK-u, jak 
również wybór tego miejsca. Wo-
jewództwo opolskie w Wojewódz-
kim Planie Gospodarki Odpada-
mi zostało podzielone na cztery 
regiony gospodarki odpadami. 
Nasza Gmina należy do regionu 
Centralnego i nie mamy możli-
wości wyboru innego, tańszego, 
niż ten, do którego zostaliśmy 
przypisani.

System musi być samofinansujący – 
gmina na śmieciach nie może zarabiać, 
nie może też do nich dokładać. To 

chyba poważny problem?
– System deklaracji też wymaga 
sukcesywnego monitorowania 
i aktualizowania. Na dzień 31 
grudnia 2018 roku w gminie jest 
zameldowanych 8605 osób, na-
tomiast według deklaracji, czyli 
osób ujętych jako produkujących 
śmieci – około 6900, brakuje oko-
ło 1600 osób. To są osoby, które 
nie płacą za śmieci, ale za które 
my wszyscy musimy zapłacić. 
W tej chwili rozpoczęliśmy ak-
tualizację danych – z pomocą 
sołtysów, radnych i strażą miej-
ską. Trzeba odnotować jeszcze, 
że z tej grupy ujętych w deklara-
cjach 4% nie płaci.

Ktoś jednak ponosi koszty…
– Cały system gospodarki od-
padami w Polsce jest na etapie 
eksperymentu, za który płacą 
mieszkańcy. Często bywa tak, 
że koszt działania tego – z za-
łożenia samofinansującego się 
– systemu płaci przysłowiowy 
Kowalski, który dobrze segreguje, 
systematycznie ponosi koszty, 
jest obowiązkowy. Nasz odpowie-
dzialny mieszkaniec ma w swo-
jej stawce ujęte: cenę za wywóz 
swoich kubłów, cenę za PSZOK 
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych – red.), cenę 
za wywóz wielkogabarytowych 
dwa razy w roku, brakującą staw-
kę, którą powinni zapłacić miesz-
kańcy, nie składający deklaracji 
i 4% nie płacących.

Czy mieszkaniec gminy Komprachcice 
produkuje dużo śmieci?
– Tak, dość dużo: 453 kilogramy 
rocznie na mieszkańca. Mamy 
obciążenie śmieciami na osobę 
większe niż Opole, w którym sta-
tystyczny mieszkaniec produkuje 
420 kilogramów. Z jednej strony 
bardzo to cieszy, bo śmieci nie 
zalegają w rowach, w lasach, tylko 
trafiają do kubłów. PSZOK jest 
otwarty 5 dni w tygodniu i dwie 
soboty w miesiącu, a są gminy, 
gdzie działa tylko w wybrane 
dni. My możemy zawieźć śmieci 
na PSZOK w zasadzie, kiedy tylko 
chcemy, ale pamiętajmy, że firma 
odbierająca śmieci płaci za każ-
dą tonę śmieci na RIPOK-u, rów-
nież tych pobranych z PSZOK-u. 
To wszystko należy wziąć pod 
uwagę, kalkulując cenę za śmieci.

– Dziękuję za rozmowę.

W Y WIAD

KWESTIA ŚMIECI 

Stawka za odbiór odpadów wzrosła 
w Gminie Komprachcice w stosunku 
do poprzedniej o 5 złotych i 10 gro-
szy. To pierwsza podwyżka za śmieci 
od sześciu lat, a i tak wzbudziła wśród 
mieszkańców wielkie emocje.
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Zgodnie z założeniami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach system gospodarki 
odpadami komunalnymi ma być 
systemem samofinansującym się. 
W związku z powyższym Gmina 
zmuszona jest do zapewnienia środ-
ków na jego prawidłowe funkcjono-
wanie. Konieczne jest pobieranie 
takiej opłaty od mieszkańców, która 
zapewni realizację całego zadania.

Wzrost stawek opłat spowodowany 
jest następującymi czynnikami:
a)  systematycznym zwiększaniem 

ilości odpadów zmieszanych 
i segregowanych odbieranych 
z terenu naszej gminy;

b)  wprowadzeniem dodatkowego 
odbioru odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów 
oraz papieru, co jest wymagane 
zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów, które 
na terenie Gminy Komprachcice 
zaczęło obowiązywać od 1 lutego 
2019 r.

Złożona oferta w ogłoszonym 
przez Gminę przetargu na odbie-
ranie i zagospodarowanie odpadów 
pokazała, iż przy obowiązujących 
w chwili obecnej stawkach opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wpływy z opłat nie 
wystarczą do pokrycia kosztów 
funkcjonowania systemu w 2019 r.
W związku z tym Rada Gminy Kom-
prachcice podjęła stosowną uchwa-
łę dotyczącą zmiany stawki opłaty.

W lutym 2019 r., każdy właściciel nie-
ruchomości otrzyma zawiadomienie 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
wyliczanej na podstawie danych 
wskazanych w dotychczasowej 
deklaracji oraz 
nowej stawki 
opłaty.
Wzrost opłaty 
spowodowany 
jest koniecznoś-
cią zbilansowa-
nia kosztów sy-
stemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Przepisy obowiązu-
jącego obecnie prawa wymagają 
bowiem, aby opłaty wnoszone przez 
właścicieli nieruchomości pokry-
wały wydatki związane z funkcjo-
nowaniem tego systemu tj. m.in. 
wydatki za odbieranie, transport, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych.
Konieczne jest przeprowadzenie do-
kładnej analizy systemu gospodarki 
odpadami w naszej gminie. Z uwa-
gi na fakt, iż pierwsze deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi były 
składane sześć lat temu (I kwartał 
2013 r.) uprzejmie informuję, iż dla 
zapewnienia aktualności danych 
systemu gospodarki odpadami 
niezbędna jest aktualizacja złożo-
nych w 2013 r. deklaracji. Aktua-
lizacja przeprowadzona zostanie 
przez pracowników Urzędu Gminy 
i pracowników Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kom-
prachcicach przy pomocy sołtysów 
i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 
Prosimy o wyrozumiałość i uczci-

wość w tym zakresie.
Od lutego nieznacznie ulegnie 
zmianie nasz system gospodar-
ki odpadami. W ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi każda posesja zostanie 

dodatkowo wy-
posażona w po-
jemnik na od-
pady ulegające 
biodegradacji 
(pojemnik kolo-
ru brązowego) 
z napisem „BIO” 

o poj. 120 l na gospodarstwo oraz 
worek koloru niebieskiego na papier 
o poj. 120 l na gospodarstwo.

Odbiór pojemników na „Bio” odby-
wać się będzie zgodnie z harmo-
nogramem, ale dopiero od chwili 
dostarczenia pojemnika na posesję. 
Pojemniki na „Bio” będą rozwożone 
sukcesywnie na posesje przez fir-
mę Remondis od II połowy lutego. 
Do tego czasu osoby zainteresowa-
ne odbiorem odpadów „Bio” prosimy 
o zaopatrzenie się w odpowiednie 
worki, które można nieodpłatnie 
odebrać w Urzędzie Gminy Kom-
prachcice lub w Zakładzie Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Komprachcicach.
Za utrudnienia przepraszamy.
Worki na papier wraz z harmonogra-
mem dostarczane są systematycz-
nie na posesje przez pracowników 
firmy Remondis, aby odbiór tych 
odpadów mógł nastąpić zgodnie 
z harmonogramem. W przypadku 
braku dostarczenia worka bądź 
harmonogramu prosimy o kontakt 
z Zakładem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Komprachcicach 
przy ul. Rolniczej 6 lub z Urzędem 
Gminy pod nr tel.
ZGKiM: 77 4646234
Urząd Gminy: 77 4031712
Szczegółowe informacje w sprawie 
gospodarki odpadami można uzy-
skać również pod ww. numerami 
telefonów.

Ponadto przypominam, iż w ramach 
stawki każdy mieszkaniec Gminy 
ma zagwarantowany odbiór odpa-
dów w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
działający przy ZGKiM Komprachci-
ce ul. Rolnicza 6, zgodnie z jego 
Regulaminem. Każda posesja jest 
wyposażona w pojemnik na odpady 
zmieszane, pojemnik na tworzywa 
sztuczne i metale (żółta klapa), oraz 
pojemnik na szkło. W ramach stawki 
mamy również zapewniony wywóz 
odpadów wielkogabarytowych w for-
mie wystawki 2 razy w roku. Odbiór 
odpadów odbywa się zgodnie z har-
monogramem.

Stawka opłaty miesięcznej za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób:

•  SELEKTYWNY – wynosi 18,70 zł 
od każdego mieszkańca zamiesz-
kującego daną nieruchomość

•  NIESELEKTYWNY – wynosi 
37,40 zł od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nierucho-
mość

KOMPR ACHCICE

SZANOWNI MIESZKAŃCY 

Urząd Gminy w Komprachcicach infor-
muje, iż ze względu na wzrost kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Kom-
prachcice od lutego 2019 r. ulegają 
zmianie stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

MIESIĄC MIEJSCOWOŚĆ DZIEŃ

MARZEC

 OSINY 19

DZIEKAŃSTWO 19

DOMECKO 19

KOMPRACHCICE 20

POLSKA NOWA 
WIEŚ

21

OCHODZE 21

WAWELNO 22
 
UWAGA!!! Odpady wielkogabaryto-
we (zużyte meble; zużyty, wielko-
gabarytowy sprzęt gospodarstwa 
domowego, zużyte opony sam. 
osob. (do 4 szt.) armatura sani-
tarna, stolarka okienna (bez szyb) 
i drzwiowa) należy wystawić przed 
posesję najpóźniej w dniu wywozu 
do godziny 8:00 rano.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH 
MARZEC – KWIECIEŃ 2019 ROK

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPDY KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE

ODPADY SEGREGOWANE

POJEMNIK ANTRACYTOWY
CZARNY 

POJEMNIK 
ŻÓŁTA KLAPA

WOREK 
NIEBIESKI

POJEMNIK 
ZIELONY

POJEMNIK 
BRĄZOWY

TWORZYWA, METALE PAPIER SZKŁO BIO

Marzec

REJON 1: KOMPRACHCICE

6, 20 13* 13 – 12

REJON 2: POLSKA NOWA WIEŚ, OSINY

4, 18 27* 27 1 14

REJON 3: WAWELNO, DZIEKAŃSTWO

11, 25 22 22 15 20

REJON 4: DOMECKO, OCHODZE

5, 19 8* 8 29 15

 * –  TERMIN WYWOZU W CYKLU ODBIORU „CO 8 TYGODNI”  
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

MIESIĘCZNIK GMINY KOMPRACHCICE 3



Pojemnik z żółtą klapą na
Tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale
WRZUCAMY:
• opakowania z tworzyw sztucz-

nych i wielomateriałowe
• butelki plastikowe po napojach 

typu PET
• butelki plastikowe po kosme-

tykach i środkach czystości 
(np. po szamponach, płynach itp.)

• plastikowe, czyste opakowania 
po żywności (np. jogurtach, ser-
kach, kefirach, margarynach)

• plastikowe zakrętki
• zakrętki słoików
• duże folie opakunkowe, torebki 

foliowe, reklamówki
• puszki aluminiowe po napojach, 

sokach, piwie
• puszki z blachy stalowej po żyw-

ności (konserwy)
• metalowe kapsle z butelek, za-

krętki słoików i innych pojem-
ników

• folię aluminiową
• złom żelazny i metale kolorowe

NIE WRZUCAMY:
• opakowań po lekach, tworzyw 

piankowych, styropianu, zabru-
dzonych naczyń jednorazowych

• odpadów higienicznych (np. wa-
ciki, podpaski, pieluchy)

• części plastikowych nie będących 
opakowaniami

• pojemników zabrudzonych sub-
stancjami niebezpiecznymi m.in. 
po farbach, olejach, smarach, 
środkach ochrony roślin;

• części plastikowych nie będą-
cych opakowaniami (rury PVC, 
węże ogrodowe, fragmenty mebli 
ogrodowych, zabawki z tworzyw 
sztucznych, szczoteczki do zę-
bów, części plastikowe ze sprzętu 
AGD i RTV itp.)

• foli i budowlanych
• części samochodowych

Worek na papier
WRZUCAMY:
• opakowania kartonowe
• gazetki reklamowe, papierowe 

ulotki, prospekty
• zeszyty, stare książki w miękkich 

okładkach, z usuniętymi twardymi 
okładkami

• torebki papierowe, papier pakun-
kowy

• tekturę falistą,
• papier szkolny i biurowy,
• koperty,
• kartony, tektura
• inne papierowe przedmioty
• papier pakowy

NIE WRZUCAMY:
• papieru połączonego z innymi 

materiałami (np. folią, metalami), 
opakowań zanieczyszczonych 
resztkami żywności;

• papieru mokrego, mocno zabru-
dzonego lub tłustego (np. pa-
pierowe opakowania po maśle, 
margarynie, twarogu, kalki tech-
niczne, papier powlekany folią, 
worki po cemencie),

• fotografii, zdjęć;
• pieluch jednorazowych i innych 

artykułów higienicznych

Pojemnik czarny na odpady zmieszane 
oraz pozostałości po segregacji
WRZUCAMY:
• zabrudzony papier, tekturę;
• opakowania z zawartością;
• mięso, kości, resztki wędlin, ości;
• potrawy gotowane;
• styropianowe pojemniki po żyw-

ności;
• zabawki bez elementów elek-

trycznych i elektronicznych
• zimny popiół;
• odpady higieniczne to jest: waciki, 

podpaski, pieluchy, tampony,;
• odchody zwierząt domowych;
• lustra, ceramikę;
• naczynia kuchenne;
• płyty CD/DVD, kasety
• zanieczyszczone worki opako-

waniowe

NIE WRZUCAMY:
• odpadów podlegających obowiąz-

kowi segregacji oddzielnego zbie-
rania i oddawania;

• odpadów pochodzących lub wy-
tworzonych z prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej;

• gruzu, trawy, części samochodów, 
odpadów medycznych, przetermi-
nowanych leków;

• odpadów zawierających sub-
stancje niebezpieczne m.in.: zu-
żyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
świetlówki, termometry, oleje i la-
kiery, opakowania po środkach 
ochrony roślin, farbach olejach itp.

Pojemnik na szkło bezbarwne 
i kolorowe

WRZUCAMY:
• butelki i słoiki szklane po napo-

jach, żywności i po przetworach
• pojemniki, naczynia szklane

NIE WRZUCAMY:
• szkła płaskiego (szyb okiennych, 

luster, szyb samochodowych, 
szyb hartowanych)

• naczyń ceramicznych, fajanso-
wych, kryształowych i porce-
lanowych, doniczek, żarówek 
i lamp rtęciowych, neonowych 
i fluorescencyjnych reflektorów, 
izolatorów szkła stołowego, szkła 
okularowego, szkła żaroodpor-
nego

• zniczy z zawartością wosku 
monitorów i lamp telewizyjnych 
termometrów i strzykawek

Pojemnik na bioodpady
WRZUCAMY:
• surowe odpady roślinne powstają-

ce w gospodarstwach domowych;
• jak jest miejsce w pojemniku 

– także odpady zielone (trawa, 
liście);

• obierki warzyw i owoców;
• resztki warzyw i owoców;
• fusy po kawie lub herbacie (razem 

z filtrami papierowymi);
• skorupki jajek i łupiny po orze-

chach;
• części roślinne np.: kwiaty do-

niczkowe, kwiaty cięte – bez folii 
i wstążek;

NIE WRZUCAMY:
• resztek jedzenia pochodzenia nie-

roślinnego np. mięsa, kości, ości;
• resztek jedzenia w płynie;
• piasku, sorbentu, trocin z odcho-

dami zwierząt

PAMIĘTAJ!
Oczyść opakowania z resztek 
zawartości! Zgnieć butelki i puszki 
przed wrzuceniem do pojemnika!

PAMIĘTAJ!
Wrzucaj suchy papier, 
bez zanieczyszczeń

PAMIĘTAJ!
Nie wrzucamy 
gotowanych warzyw 
i owoców!

PAMIĘTAJ!
Dbaj, aby pojemnik nie był 
przeciążony.

PAMIĘTAJ!
Oczyść opakowania 
z resztek zawartości! 
Wrzucaj opakowania 
niestłuczone!

KOMPR ACHCICE

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH:
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Jednym ze składników budżetu 
gminy jest kwota ze zwrotu czę-
ści podatku od osób fizycznych. 
Aż 37% naszych podatków trafia 
z powrotem do gminy. Te pienią-
dze są przeznaczane na drogi, 
szkoły, przed-
szkola, żłobek, 
ochronę środo-
wiska, kulturę 
i na inne wydat-
ki. To naprawdę niemałe środki, 
bo z każdego tysiąca opłaconych 
podatków 370 zł trafia do gmi-
ny, w której mieszkacie. Jednak, 
aby to potwierdzić trzeba zgłosić 
zmiany miejsca zamieszkania (nie 
zameldowania!) we właściwym 
urzędzie skarbowym. Tą insty-
tucją dla mieszkańców gminy 
Komprachcice jest Drugi Urząd 
Skarbowy w Opolu. Podkreślamy, 
że zgłoszenie zmiany miejsca za-
mieszkania w Urzędzie Skarbo-
wym nie wymaga zmiany miejsca 
zameldowania czy wymiany ja-
kichkolwiek dokumentów. Jedyną 
zmianą będzie zmiana właściwości 

Urzędu Skarbowego, czyli wykaza-
nie miejsca zamieszkania innego 
niż miejsce zameldowania.
Osoby, które rozliczają się z po-
datku dochodowego jako osoby 
fizyczne (nie prowadzące dzia-

łalności gospo-
darczej i nieza-
re jestrowane 
jako podatnicy 
VAT) wypełniają 

formularz ZAP-3, który służy do in-
formowania US o zmianie miejsca 
zamieszkania (jeżeli jest inne niż 
adres stałego zameldowania). 
Można go złożyć w US razem z ze-
znaniem rocznym PIT, na którym 
też należy nanieść zmiany:
na formularzu PIT rocznym należy 
wpisać:
W części A – Drugi Urząd Skarbowy
W części B – adres zamieszkania 
na terenie Gminy Komprachcice
Należy pamiętać, by o zmianie 
urzędu skarbowego powiadomić 
pracodawcę.
Pozostali podatnicy (prowadzący 
działalność gospodarczą) mają 

obowiązek poinformować o zmia-
nie adresu zamieszkania w ramach 
aktualizacji zgłoszenia identyfika-
cyjnego. To zaś wymaga złożenia 
(w zależności od ich statusu ewi-
dencyjnego) formularza CEIDG-1 
lub NIP-7. Zgłoszenia aktualiza-
cyjnego muszą dokonać w ciągu 

7 dni od dnia zmiany adresu.
Apelujemy: wysoki standard życia 
wymaga inwestycji we wszystkie 
gminne zasoby – bądźcie współ-
twórcami tego sukcesu!
Grafika: 
komprachcice.blogspot.com

Kryteria rekrutacji do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Komprachcice:
1.  Do przedszkoli publicznych i od-

działów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych przyjmowa-
ne są:

• dzieci w wieku od 3 do 5 lat (uro-
dzone w latach 2016-2014),

• dzieci sześcioletni (urodzone 
w 2013r.) objęte obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem przed-
szkolnym

2.  Do przedszkoli publicznych przyj-
muje się na wolne miejsca dzieci 
zamieszkałe na terenie gminy 
Komprachcice.

3.  Kandydaci zamieszkali poza tere-
nem gminy Komprachcice mogą 
być przyjęci do przedszkola, je-
żeli po przeprowadzeniu postę-

powania rekrutacyjnego Gmina 
Komprachcice będzie nadal dys-
ponowała wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka 
do przedszkola można złożyć do nie 
więcej niż 3 wybranych placówek 
przedszkolnych. Wnioski o przyję-
cie dziecka do przedszkola dostęp-
ne od 1 marca 2019 r. w placówkach 
przedszkolnych:
1.  Przedszkole Publiczne w Kom-

prachcicach, ul. Opolska 1
2.  Przedszkole Publiczne w Ocho-

dzach, ul. Ogrodowa 2
3.  Przedszkole Publiczne w Polskiej 

Nowej Wsi, ul. Lipowa 102
4.  Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Domecku, ul. Opolska 52
5.  Publiczna szkoła Podstawowa 

w Wawelnie, ul. Nowowiejska 14
W postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w szko-

łach podstawowych na rok szkolny 
2019/2020 obowiązują:
kryteria określone w art. 131 ust. 
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.) tzw. kryteria usta-
wowe oraz kryteria określone 
w uchwała nr 
XXIII.159.2017 
R a d y  G m i n y 
Komprachcice 
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do pub-
licznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez 
Gminę Komprachcice na drugim 
etapie postepowania rekrutacyj-
nego oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Opolskiego z dnia 3 marca 
2017 r. poz. 634). tzw.  kryteria 

samorządowe.
W przypadku liczby kandydatów 
większej niż liczba wolnych miejsc, 
w pierwszej kolejności brane są pod 
uwagę kryteria ustawowe (pierwszy 
etap), a następnie kryteria samorzą-
dowe (drugi etap). Każdemu kryte-

rium przypisana 
jest określona 
liczba punktów. 
Spełnianie kryte-

riów należy potwierdzić, dołączając 
do wniosku wymienione niżej doku-
menty. W przypadku nieprzedłoże-
nia dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów oraz w sytuacji 
braku potwierdzenia okoliczności 
zawartych w oświadczeniu, komisja 
rekrutacyjna w przedszkolu/szkole 
podstawowej rozpatrując wniosek, 
nie uwzględnia danego kryterium.

W sklepie Google Play (urządzenia 
android) i Microsoft Store (urządzenia 
mobilne z Windows) jest do pobrania 
aplikacja mobilna dotycząca Gminy 
Komprachcice. Wystarczy w urzą-
dzeniu mobilnym wejść do sklepu 
i w wyszukiwarce sklepu wpisać ha-

sło „Komprachcice”, aby otrzymać 
możliwość instalacji aplikacji.
Aplikacja oferuje błyskawiczny 
dostęp do gminnych aktualności 
i wydarzeń, informacji z Biuletynu 
Informacji Publicznej (BIP). Dzięki 
niej otrzymasz powiadomienia o sy-

tuacji kryzysowej, terminie wywozu 
odpadów czy konieczności zapłaty 
podatku.
Dostępna jest również funkcja „Ka-
lendarz wywozu odpadów”. Aplikacja 
po ustawieniu „swojego” sołectwa 
przypomni o terminie odbioru po-

szczególnych odpadów, poinformuje 
o zasadach prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów, powiadomi o aktual-
nościach związanych z tą tematyką. 
Z aplikacji można korzystać anoni-
mowo, nie trzeba zakładać konta 
i podawać żadnych danych.

ZOSTAW SWÓJ PODATEK W GMINIE

ROZLICZENIA PODATKOWE 2019

INFORMAC JA DL A RODZICÓW

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NOWOC ZESNA GMINA

KOMPRACHCICE W APLIKACJI

Ponawiamy apel do mieszkańców, któ-
rzy jeszcze nie rozliczają się w Drugim 
Urzędzie Skarbowym, mimo, że miesz-
kają w gminie Komprachcice.

Szczegółowe informacje o kryteriach 
na stronie www.komprachcice.pl
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udostępnił również Krzysztof 
Szopa. Uczestnicy turnieju mogli 
poznać sprzęt, na którym gra się 
w kultowe już 
gry, jak „Ma -
rio Bros”, czy 
„Tetris”, dowie-
dzieć się wiele 
o pierwszych 
komputerach od pasjonatów 
i specjalistów. Właściwy turniej 
poprzedziły gry, każdy z uczest-
ników mógł się w nich zmierzyć.
– Retro gry, to gry na kompute-
ry ośmiobitowe lub konsole. Te 
urządzenia mają po dwadzieścia, 
trzydzieści, a nawet po czterdzie-
ści lat. Myślę, że dawniej granie 
było trudniejsze, miało się tylko 
kilka tzw. „żyć” i jak się je straciło, 
był koniec grania, czasami po kilku 
minutach – śmieje się Krzysztof 
Szopa i dodaje: – Konsole były 
przystosowane do telewizorów 
kineskopowych. Na nowoczesnych 
sprzętach obraz jest dużo, dużo 
gorszy.
Sprzęt, który został udostępniony 
to prywatne zbiory Prezesa SMOK, 
takie zbiory są obecnie coraz bar-
dziej wartościowe, również gry 
w tzw. „drugim obiegu” mają swoją 
wartość, chociaż moda na retro 
gry sprawiła, że wydawcy gier 
wprowadzają na rynek dawne ty-
tuły w nowych wersjach.
Organizacja Turnieju Retro Gier nie 
znaczy, że Festiwal Planszówek 
się nie odbędzie. Jak zapewnia 
Krzysztof Szopa, przeniesiony 
został tylko termin:
– Organizowaliśmy planszówki 
w czasie ferii, w dzień roboczy, ale 
dotarły do nas sugestie, że lepiej, 
by odbywały się w sobotę, jest bo-
wiem duże zainteresowanie udzia-
łem w turnieju nie tylko dzieci, ale 
i ich rodziców – wyjaśnia radny.
Co mogli obejrzeć uczestnicy tur-

nieju i towarzysząca im publicz-
ność? Trzy konsole firmy Nintendo 
(SNES, N64, Wii), siedem kom-

puterów retro, 
głównie firmy 
C o m m o d o r e 
(c64, Amiga) ale 
były też mniej 
znane kompu-

tery np. Phillips Videopack 7200, 
Apple II czy Schneider 464. Każ-
de z urządzeń i każda z gier były 
do dyspozycji fanów komputerów 
i konsoli. Pomocą służył Arkadiusz 
Bronowicki:
– Nasza organizacja powstała 
spontanicznie, ale celem jest 
zorganizowanie demo party, lu-
dzi istniejących na „scenie”: pro-
gramistów, grafików, muzyków, 
którzy tworzą tzw. demo na stare 
komputery i konsole. Taką imprezę 
będziemy organizować w maju 
tego roku – zapowiada prezes or-
ganizacji SMOK. – Spotkaliśmy się 
po wielu latach z Krzyśkiem, który 
wpadł na pomysł, by zorganizować 
retro-granie w Komprachcicach. 
Dzieci uwielbiają te gry, chociaż 
bywają zaskoczone, że statek kos-
miczny to tylko te trzy kwadraciki. 
Ale to właśnie one uruchamiają 
wyobraźnię, są wspaniałe pod 
każdym względem, bo to nie jest 
kopiowanie rzeczywistości, jak 
w nowych grach, retro gry mają 
klimat.
Młodzi gracze potwierdzają tę opi-
nię. Tomek z Ochódz i Kuba z Opo-
la (na zdjęciu z lewej) poznali się 

Młodzi mieszkańcy gminy Kom-
prachcice stawili się 9 lutego w sali 
Samorządowego Ośrodka Kultu-
ry, by poznać swoje umiejętności 
w grach komputerowych, o których 
mawia się retro. Konsole Nintendo, 
Commodore, Videopack, Apple II 
– nazwy, które dla prawdziwych fa-
nów gier komputerowych wcale nie 
brzmią tajemniczo – i oryginalne 
dawne gry zachęcały do sięgnięcia 

po joysticki.
Turniej zorganizował we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Miłośni-
ków Oldschoolowych Komputerów 
SMOK Krzysztof Szopa, Przewodni-
czący Rady Gminy Komprachcice, 
organizator dorocznego festiwalu 
gier planszowych. Arkadiusz Bro-
nowicki, Prezes organizacji SMOK 
przywiózł do Komprachcic część 
swoich zbiorów, swoje konsole 

PIERWSZ Y TURNIE J RE TRO G IER

URZĄDZENIA STARSZE OD ... 

Uczestnicy pierwszego Turnieju Retro 
Gier w Komprachcicach bez problemu 
radzili sobie z wyzwaniem. Niektórym 
towarzyszyli rodzice, często młodsi 
od zaprezentowanego sprzętu.

Arkadiusz Bronowicki 
ze stowarzyszenia SMOK dzielił się doświadczeniem i pasją.

Pierwsze podejście i od razu sukcesy! 
Młodzieży spotkanie z retro grami bardzo się podobało.

Julia na turniej przyjechała razem z tatą i widać było, 
że dawne gry i sprzęt nie mają dla niej tajemnic

SZYMON Pietruszka z komprachcickiego klubu robotyki, utytułowany 
uczestnik wielu zawodów, zaprezentował najnowsze technologie w postaci 
programowalnych robotów.

Firma Nintendo powstała 23 
września 1889 roku w Kioto, 
w 1974 roku zdobyła prawa 
do dystrybucji w Japonii konsoli 
Magnavox Odyssey, a trzy lata 
później ropoczęła produkcję 
swoich pierwszych prostych 
konsoli Color TV-Game.
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W sołectwach gminy Komprachci-
ce dzieją się rzeczy tajemne. Bywa, 
że przez wieś ciągnie korowód 
ludzi, którzy nie dają spać rankiem, 
zatrzymują samochody, każą się 
„wykupować”, a każdej pani tań-
czyć z niedźwiedziem! Ta karna-
wałowa tradycja, czyli „bery” lub 
„wodzenie niedźwiedzia” cieszy się 
dużą popularnością na śląskich 
wsiach. Angażują się w jej kulty-
wowanie organizacje społeczne, 
w tym jednostki OSP, rady sołeckie, 
rady parafialne. W Komprachcicach 
„niedźwiedzia” pociągnęli za sobą 
strażacy, w Domecku – członkowie 
wszystkich organizacji. „Miś” – 
chociaż na uwięzi – pląsał chętnie 
z gospodyniami, które do tańca 
były chętnie, bo wszak wszystkim 
wiadomo, że nic tak nie gwarantuje 
szczęścia w nowym roku, jak kilka 
obrotów z „niedźwiedziem”. Coraz 
chętniej też mieszkańcy otwiera-

ją drzwi przebierańcom, częstują 
przysmakami 
i wspierają dat-
kami.

W Muzeum Wsi 
Opolskiej 22 lu-
tego odbyła się 
konferencja pra-
cowników mu-
zeum, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego oraz syg-
natariuszy wniosku o wpisanie „wo-
dzenia niedźwiedzia” na krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Będzie to pierwszy 
tego typu wpis, pochodzący z na-
szego województwa. Inicjatorzy 
pomysłu wskazują na szczególny 
walor, jakim jest ta obrzędowość, 
która nie tylko ukazuje trwanie 
zwyczaju przez dziesiątki lat, ale 
też obrazuje barwność naszego 
regionu. Zgodnie z definicją Na-

rodowego Instytutu Dziedzictwa 
„dziedzic t wo 
o  znacze n iu 
k r a j o w y m 
kształtuje toż-
samość spo -
łeczną i buduje 
poczucie więzi 
narodowej. (…) 
W procesie bu-

dowania społeczeństwa obywatel-
skiego ważną rolę pełni idea małej 
ojczyzny. Dla integrowania spo-
łeczności lokalnej bardzo ważne 
staje się dziedzictwo regionalne, 
na które składają się zabytki o zna-
czeniu lokalnym związane z tra-
dycją i historią danego miejsca”. 
Wpisanie „niedźwiedzia” na listę 
krajową to początek procesu, który 
może zakończyć się wpisaniem 
obrzędu na Listę Światowego 
Dziedzictwa prowadzoną przez 
UNESCO. We wrześniu tego roku, 

w trakcie inauguracji w Muzeum 
Wsi Opolskiej Europejskich Dni 
Dziedzictwa zostanie otwarta 
wystawa poświęcona „wodzeniu 
niedźwiedzia”. Cieszy też fakt, 
że Narodowy Instytut Dziedzictwa 
planuje edycję książki o tym cie-
kawym zwyczaju.
Sołectwom: Komprachcice i Do-
mecko dziękujemy za zaproszenie, 
zachęcamy jednocześnie miesz-
kańców wszystkich miejscowości 
do informowania o wydarzeniach, 
które dzieją się w sołectwach gmi-
ny Komprachcice: 

tel. 504 024 321 oraz 
mail: gazeta.komprachcice@wp.pl

KOMPR ACHCICE ,  DOMECKO

NA SZCZĘŚCIE NIEDŹWIEDŹ 

"Wodzenie niedźwiedzia" to zwyczaj 
kultywowany na naszych terenach 
od ponad wieku. Urząd Marszałkow-
ski Województwa Opolskiego podjął 
działania o wpisanie obrzędu na listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego kraju.

Ten popularny zwyczaj odbywa się 
na opolskich wsiach od Nowego Roku 
do Środy Popielcowej.

podczas turnieju i razem grali 
na Commodore 64. Obaj sięgnęli 
po takie gry po raz pierwszy, ale 
nie mieli problemu z dostosowa-
niem się do dawnych joysticków 
i zapewniają, że pojawią się na ko-
lejnym turnieju.
Po części poznawania sprzętu 
i pierwszych grach odbyła się 
część turniejowa. Pierwszą grą 
rozgrywek była River Raid prze-
prowadzona na komputerku 
Commodore C64. Przez 30 minut 
zapisani uczestnicy na zmianę 
grali i zdobywali punkty. W su-
mie każdy z uczestników miał 3 

podejścia. Zsumowane punkty 
dały pierwsze miejsce Kamilowi 
Jurkowi (14 300 punktów), następ-
ny na podium był Dominik Niestrój 
(14 030 punktów), III miejsce zajął 
Tomasz Nocoń (9530 punktów). 
Drugą konkurencją turniejowa był 
Pacman rozgrywany na blisko 40 
letnim komputerze Videopack. 
Zasady były podobne, uczestnicy 
na zmianę zasiadali do joysticka, 
a punkty z poszczególnych rund 
również zostały zsumowane. 
Bezkonkurencyjnym okazał się 
tym razem Mariusz Kandziora, 
który zdobył 412 punktów, czy-

li ponad dwukrotnie więcej niż 
następny uczestnik Kamil Jurek 
– 194 punkty. Na trzecim miejscu 
uplasował się Dawid Pietruszka. 
Ostatnią grą turniejową był Tetris. 
Ta logiczno-zręcznościowa gra 
została rozegrana trochę w inny 
sposób. Dwóch graczy naraz 
konkurowało ze sobą i wygrany 
przechodził do kolejnej tury. W ten 
sposób wyłoniono pięciu zawod-
ników, z których trójka walczyła 
o miejsce trzecie, a dwie osoby 
o pierwsze. W tej grze najlepszy 
okazał się Jakub Pakiet, drugi 
był Mariusz Kandziora a trzeci – 

Dominik Niestrój.
Zwycięzcy otrzymali okolicznoś-
ciowy dyplom oraz nagrody: kub-
ki, smycze na klucze, podkładki 
na myszkę i koszulki ufundowane 
przez organizację SMOK. Impre-
zę wsparli: Arkadiusz Bronowicki 
i stowarzyszanie SMOK, kadra 
Samorządowego Ośrodka Kul-
tury w Komprachcicach, Gmina 
Komprachcice i „Wieści Gminy 
Komprachcice”.

Dagmara Duchnowska

MIESIĘCZNIK GMINY KOMPRACHCICE 7



Taka myśl przewodnia przyświe-
cała Parafialnemu Zespołowi 
CARITAS w Polskiej Nowej Wsi, 
gdy po raz kolejny- już jedenasty- 
podjął on w parafii dzieło skie-
rowane ku naszym bliźnim. Owo 
dzieło, to spotkanie opłatkowo-
-kolędowe dla osób samotnych 
oraz seniorów. Spotkanie, które 
z racji nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia, miało stworzyć 
klimat wieczerzy wigilijnej. Jeste-
śmy przecież tym narodem „który 
stoi silny w wierze” i szczęście 
mamy w tym, że jesteśmy zwarci 
duchowo jako wspólnota jednego 
Kościoła. A zatem właśnie gru-
dzień ma szczególne akcenty ra-
dosnego oczekiwania w Kościele. 
Przeżywaliśmy adwent. To czas 
który był wypełniony w Kościele 
gorącą modlitwą i czemu mocne 
świadectwo, uczestnicząc w rora-
tach, dawały także nasze dzieci, 
zarówno maluchy jak i szkolne. 
Aby zatem także samemu owocnie 
wypełnić posługę miłosierdzia wo-
bec naszych bliźnich, pod patrona-
tem księdza proboszcza Lesława 
Kasprzyszaka, Parafialny Zespół 
Caritas, zorganizował 16 grudnia 
2018 roku wieczór kolędowo – 

opłatkowy. Pod gościnny dach 
państwa Bernarda i Teresy Urban, 
do wigilijnego stołu i dzielenia się 
białym opłat-
k iem zostal i 
zaproszeni se-
niorzy oraz oso-
by samotne z naszej parafii. Po wy-
słuchaniu słów Ewangelii wg św. 
Łukasza o narodzeniu Pańskim, 

złożono sobie moc wzajemnych 
życzeń, Bożego błogosławień-
stwa i „Do siego roku”. Wspólnie 

p r z e ż y w a n y 
czas uświet -
niał wszystkim 
u czes tn iko m 

wieczerzy zespół kolędników 
ze Szkoły Podstawowej w Polskiej 
Nowej Wsi pod kierunkiem pani 

Zofii Kotońskiej, dyrektora szkoły. 
Nie zabrakło także dla wszystkich 
obecnych słodkich upominków 
„Od Dzieciątka” o co troskliwie 
zadbały panie, Aniela Sawulska, 
Gabriela Maciak, Felicyta Kansy 
Gabriela Hermains, Tamara Mel-
ska, GizelA Sobańska z parafial-
nego Caritasu.

Kolejna edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek “Hej! 
Kolęda, Kolęda” skupiła w tym roku 
wyjątkową listę wykonawców. Jury 
w składzie: Adrian Białek, Kata-
rzyna Jacuk, Nikodem T. Jacuk 
nie miało łatwej pracy, bo poziom 
– jak zwykle – był bardzo wysoki, 
a występujących – niezwykle dużo.

Przyznano nagrody:
w kategorii I
I miejsce – Natalia Ochmańska

II miejsce – Zuzanna Urbaniak
III miejsce – Oliwia Baron, Milena 
Rudolf
Wyróżnienia: Martyna Antoniewicz, 
Maja Kasińska, Artur Droś, Agata 
Aniserowicz

w kategorii II
I miejsce – Ida Szebla
II miejsce – Magdalena Auer
III miejsce –Justyna Sitek
Wyróżnienie – Paulina Kwiczala

w kategorii III
I miejsce – Zofia Sydor
II miejsce – Karolina Witek

w kategorii IV
I miejsce – ZESPÓŁ FAMA
II miejsce – ZESPÓŁ SUNFLOWERS
III miejsce – ZESPÓŁ AKCES
Wyróżnienia: Zespół LATIKA, 
Duet Amelia Komander i Karolina 
Olbrych, ZESPÓŁ Krapkowickie 
Niezapominajki, ZESPÓŁ Work In 
Progress

Nagroda za wyraz sceniczny: ZE-
SPÓŁ GWIAZDECZKI z Reńskiej 
Wsi

Nagroda Wójta Gminy Komprachci-
ce Leonarda Pietruszki:
Paulina Knapik

Nagroda specjalna Sponsora:
Marta Surmacz

POL SK A NOWA WIEŚ

SPOTKANIE OPŁATKOWO-KOLĘDOWE

HE J!  KOLĘDA! KOLĘDA!

ROZŚPIEWANI PO RAZ JEDENASTY

CZERPAĆ Z PRZESZŁOŚCI I PODĄŻAĆ KU 
PRZYSZŁOŚCI, BO PAN JEST BLISKO!
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WAWELNO, KOMPR ACHCICE

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Babcie z Klubu Seniora jak zwykle prezentowały się świetnie!

Przedszkolaki z Komprachcic na szczęście nie mają nigdy tremy, więc ich 
występy porywają publiczność (PP Komprachcice)

To była prawdziwa uroczystość, podczas której babcie, dziadkowie i ich 
wnuczęta zasiedli do wspólnego poczęstunku (PSP Wawelno)

To był nie tylko Dzień Babci i Dziadka, ale też jubileusze członkiń Klubu

W styczniu odwiedziliśmy Wawelno, gdzie w „Złotym Rogu” odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez 
przedszkolaków i uczniów tamtejszej Publicznej Szkoły Podstawowej. 
Na swoje święto zaprosili nas również seniorzy z komprachcickie-
go Klubu Seniora, którym towarzyszyły w święcie przedszkolaki 
z Komprachcic. 

Dynamiczne występy malców zachęciły seniorów do wspólnej z dzieć-
mi zabawy. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak doskonale potrafią się 
bawić ich babcie i dziadkowie – szczególną atrakcją były przebrania, 
jak zwykle nie zawiodły: Barbara Galla, Weronika Trzaska, Teresa 
Sowada i Teresa Janecko (na zdjęciu obok).Nic dziwnego, że o se-
niorach z Komprachcic mówi się w regionie: niesamowici!

Upominek od wnuczka to dla każdej babci najpiękniejszy prezent (PSP 
Wawelno)

Oklaskom nie było końca, gdy przed swoimi bliski występowali najmłodsi i 
nieco starsi (PSP Wawelno)
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Dokończenie ze strony 1

W pracowni komputerowej szkoły 
wiszą na ścianach dyplomy zdo-
byte przez młodych mistrzów, 
na stoliku roboty. Natalia, Oli-
wer i Szymon mają jednak swoje 
własne urządzenia – zdobywanie 
doświadczenia wymaga pracy 
również w domu. Pierwsze kroki 
stawiali właśnie w tej w pracowni, 
a swoją pasję odkryli dzięki wyjąt-
kowemu nauczycielowi: Łukaszowi 
Jurkowi, nauczycielowi robotyki, 
informatyki i techniki, wielokrotne-
mu międzynarodowemu mistrzowi 
konstruowania robotów autono-
micznych, konstruktorowi i pilotowi 
drona Racer 250 FPV. To właśnie 
nauczyciel stworzył uczniom moż-
liwość rozwoju pasji, którzy z dumą 
tłumaczą, że mogli wziąć udział 
w zawodach ze względu na dobre 

wyniki podczas pracy z robotami:
– Chodzi o to, że uczestnicy zajęć 
często są zachęcani do nich przez 
swoich rodziców, a niekoniecznie 
mają w sobie tę pasję – tłumaczy 
Łukasz Jurek. – Ta trójka z Polskiej 
Nowej Wsi trafiła do teamu BUN 
BUNLAB z grona wielu uczniów 
z powiatu opolskiego.
Młodzi mistrzowie robotyki – pod-
opieczni Łukasza Jurka– to dzisiaj 
dwunastoosobowy skład, który 
dzięki zaangażowaniu w zajęciach 
szkolnych, prowadzonych w PSP 
im. Jana Twardowskiego w Kom-
prachcicach oraz w PSP im. Janu-
sza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi 
może dołączyć do BUNLAB Team 
i brać udział w zawodach robotów 
autonomicznych. Wszyscy pierw-
sze kroki stawiają w turniejach or-
ganizowanych w ramach Opolskiej 
Ligi Robotów; ci najlepsi po dwóch, 
trzech sezonach zaczynają starto-
wać w zawodach ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

Udział w tegorocznych imprezach 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych przyniósł pierwsze sukcesy 
Natalii, Szymonowi i Oliwerowi. No-
wym zawodnikiem drużyny zosta-
ła Małgorzata 
Kochman, która 
czeka na swoje 
pierwsze sukce-
sy. Wszyscy na-
leżą do BUNLAB 
Team, podobnie 
jak Aleksander Krawczyk i Kuba 
Szemainda z kl. 8 PSP PNW.
– Zajęcia dodatkowe z robotyki czy 
przygotowania do zawodów w li-
dze organizuję dla wielu uczniów, 
by dostać się do teamu trzeba 
potwierdzić swoje umiejętności 
z zakresu projektowania robo-
tów, programowania, kreatywne-
go rozwiązywanie napotkanych 
problemów. Uczeń który wyka-

zuje ogromne zainteresowanie 
tą tematyką i udowadnia ciężką 
pracą swoje umiejętności staje 
się rasowym zawodnikiem nasze-
go zespołu i rywalizuje na wielu 
turniejach, zawodnik zawsze jest 
wyposażony w rozpoznawalną 
już na wielu turniejach koszulkę 
promującą nasz zespół i naszych 
sponsorów – mówi Łukasz Jurek.

O tym, jak doskonałe umiejętno-
ści z zakresu robotyki zdobywają 
uczniowie obu placówek świadczy 
również fakt, że w ciągu dwóch lat 
udziału w zawodach wszystkich 
grup zdobyli blisko 250 dyplomów, 
a z większości turniejów przywozili 
jedno z miejsc na podium. W Opol-
skiej Lidze Robotów reprezentacja 
Komprachcic wciąż odnosi sukce-
sy (na 4 sezony 2 razy zdobyliśmy 
mistrzostwo i 2 wicemistrzostwo 
na ponad 120 zawodników) Obec-
nie gimnazjum reprezentują: Pau-
lina Pruchnicka, Dawid Labusga, 

Michał Zając. Co najważniejsze 
– uczniowie rywalizują z dużo star-
szymi od siebie konstruktorami 
robotów: licealistami, studentami. 
Uczniowie z podstawówki w Pol-

skiej Nowej Wsi 
poszli jeszcze 
dalej, startując 
w kategoriach 
open, a Szy -
mon Pietruszka, 
startujący z Łu-

kaszem Jurkiem we wrocławskiej 
Robotic Arena 2019 w kategorii 
„Puckcollect” zajął pierwsze miej-
sce, chociaż to wydarzenie jest 
adresowane do osób dorosłych.
Pierwszymi ze szkoły w Polskiej 
Nowej Wsi, którzy zajęli się robo-
tyką „na poważnie” byli Szymon 
Pietruszka i Sara Prodlik:
– Cztery lata temu pan Łukasz Ju-
rek na jednej z lekcji informatyki 
powiedział, że mogę wziąć udział 
w zawodach robotów – wspomina 
uczeń. Okazało się, że Szymon 
ma do robotyki talent: projekto-
wanie i programowanie szło mu 
bardzo dobrze dzięki poświęceniu 
wielu godzin na szlifowanie umie-
jętności. Nieco później do chłopca 
dołączyła Natalia i Oliwer – rów-
nież dzięki zaangażowaniu w zaję-
ciach mogli skorzystać z tej okazji.
Oliwer Zyla przyznaje: – Na począt-
ku nie było tak łatwo, nie umieli-
śmy od razu wszystkiego. Najpierw 
uczyliśmy się budować roboty, 
a potem je programować.
Natalia Kowalska również tłu-
maczy, że projektowanie i pro-
gramowanie robotów to nie jest 
prosta sprawa: – Nasze roboty się 
rozwijają, po każdych zawodach 
wprowadzamy zmiany, aby roboty 
były coraz lepsze.
„Rozwój robota” to często wie-
le godzin pracy konstrukcyjnej 
i programowania, aby osiągnąć 
wynik ledwo zauważalny dla laika, 

jednak mogący nie raz przesądzić 
o wygranej lub porażce. Jak sobie 
radzić z ograniczeniami team z Pol-
skiej Nowej Wsi uczył się podczas 
zawodów Opolskiej Ligi Robotów.
– Liga jest super sprawą, nasi ucz-
niowie zawsze zajmowali w niej 
wysokie pozycje, mimo, że rywali-
zowali ze starszymi od siebie. Dla 
niektórych liga w pewnym momen-
cie staje się za mało wymagająca 
i muszą pójść dalej. Tak stało się 
i teraz – mówi Łukasz Jurek.
Młodzi konstruktorzy są dumni 
z poziomu, który reprezentują, 
doceniając możliwość rozwoju – 
siebie i robotów, co szczególnie 
podkreślają:
– Obecnie już nie bierzemy udziału 
w lidze, teraz jeździmy na zawody 
ogólnopolskie i międzynarodo-
we – mówi Szymon Pietruszka, 
który niedawno, podczas wspo-
mnianych już zawodów we Wroc-
ławiu, zdobył w duecie ze swoim 
nauczycielem pierwsze miejsce 
w kategorii ze swoim robotem 
pierwsze miejsce w konkurencji 
„Puckcollect”. Robotic Arena 2019 
– to międzynarodowy turniej robo-
tów, jeden z większych w Europie 
– adresowany do osób dorosłych. 
Team BULAB startował w trzech 
konkurencjach: „Reascue” – Nata-
lia Kowalska, Oliwer Zyla, Wiktor 
Morzdrzeń (Opole), Artur Ludynia 
(Opole), „Puckcollect” – Łukasz 
Jurek, Szymon Pietruszka, Jan 
Żywica (Opole); Dron sandbox – 
Łukasz Jurek.
Oliwer Zyla razem z kolegami 
uczestniczył w międzynarodowym 
turnieju robotów Robotiada 2019 
w Brnie, w którym uczestniczyło 
ponad 160 drużyn oraz 600 zawod-
ników. Razem z Arturem Ludynią 
stworzyli 2 roboty ratującego misia 
z labiryntu, a Aleksander Krawczyk 
i Oskar Mazur (Skorogoszcz) – 
roboty ścigającego się po linii. 

POL SK A NOWA WIEŚ,  KOMPR ACHCICE

SUPER TEAM! 

Aby dostać się do BUNLAB Team trze-
ba potwierdzić swoje umiejętności 
z zakresu projektowania robotów, 
programowania, kreatywnego roz-
wiązywanie napotkanych problemów.
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Po raz pierwszy w 2019 roku na te-
renie gminy Komprachcice została 
zorganizowana 
własna zbiórka 
w ramach Wiel-
kiej Orkiestry 
Ś w i ą t e c z n e j 
Pomocy. Młodzi 
strażacy zebrali 
11 489 złotych i 42 grosze na za-
kup sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. To znakomity 
wynik dla tej małej społeczności, 
która zadebiutowała w tej wielkiej, 
ogólnopolskiej akcji.
Druhny i druhowie z Domecka 
są jednostką, która w ramach 
swojej działalności uczy swoich 
najmłodszych podopiecznych ra-
towania życia, nic więc dziwnego, 

że to właśnie oni podjęli decyzję 
o aktywnym udziale w WOŚP:

– To nasz pierw-
szy raz, pierw-
szy jako gminy 
w ogóle – mówi 
Nikol Rimpler, 
która prowadzi 
MDP OSP Do -

mecko. – To był pomysł kolegów 
z jednostki, ale bardzo nam zależa-
ło, aby to właśnie ci najmłodsi się 
najbardziej zaangażowali. Chcie-
liśmy „zagrać” na terenie naszej 
gminy i chcieliśmy zobaczyć, jaki 
będzie odbiór – mówi strażaczka.
Grupa kwestujących, czyli osób do-
rosłych, zarejestrowała się w szta-
bie w Opolu jako wolontariusze, 
a najmłodszych, jako sztabowych 

wolontariuszy. W sumie w akcji 
uczestniczyło 17 osób, w tym je-
denaścioro dzieci.
Damian Różyczka – pomysłodaw-
ca tej imprezy, strażak i lokalny 
działacz przyznaje, że jak zawsze 
odzew na hasło „kto? ” był natych-
miastowy:
– Bez problemu, w ciągu pięciu 
minut znaleźliśmy jedenastu wo-
lontariuszy.
Akcja została nagłośniona przez 
strażaków, zostały wskazane miej-
sca, w których było można spot-
kać kwestujących, zachęcających 
do wspierania wyposażenia szpi-
tali pod kościołami w Domecku, 
Ochodzach, Polskiej Nowej Wsi 
i w Komprachcicach. Mieszkańcy 
nie zawiedli, a strażacy zapowia-

dają: „Zagraliśmy po raz pierwszy, 
ale nie ostatni! ”

Dagmara Duchnowska

DOMECKO

STRAŻACY Z SERDUSZKAMI WOŚP 

Sześcioletni Franek Czech, najmłod-
szy wolontariusz z Domecka, który 
uczestniczył w zbiórce w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie 
pomylił się, gdy przed kwestowaniem 
zapewniał, że zbierze dużo pieniędzy.

Igor Mazur (Skorogoszcz) zapro-
jektował i zaprogramował robota 
Freestyle (Postać z Mainkrafta). 
Aleksander Krawczyk zajął miejsce 
siódme, co klasyfikuje go do TOP 
10 najlepszych konstruktorów ro-
botów typu Linefollower, natomiast 
w konkurencji Bear Reascue (Uratuj 
Misia) roboty z Polskiej Nowej Wsi 
były najszybsze. Nieco słabiej po-
szło w finale (IV miejsce), ale to już 
rywalizacja bez względu na różnice 
w wieku i maszyn.

– Podczas takich przejazdów 
o zwycięstwie często decyduje 
opanowanie, a nie najszybszy ro-
bot. Nie ma robota, który pokonuje 
wszystkich. Taki turniej to ogromne 
wyzwanie nie tylko konstrukcyjne. 
Bo trzeba się zmierzyć z własnymi 
słabościami, ale nasi zawodnicy 
doskonale radzą sobie z presją 
i zapewne już niebawem wystartują 
w kolejnych kategoriach, również 
w tych z właśnie zbudowanymi 
dronami – tłumaczy Łukasz Jurek.
Osiągnięcie wyższego poziomu 
daje szansę młodym fanom ro-
botyki wyboru określonej ścieżki: 
pierwsza z nich to konstruowanie 
robotów na bazie zaawansowa-
nego modułu Arduino (Progra-
mowalna płytka sterująca „Serce 
robota”), a druga to możliwość 
startowania w konkurencji Dron 
FVP, podczas której własnoręcz-
nie zbudowany dron bierze udział 
w wyścigach w którym przekracza 
prędkości 100km/h.
– W tych konkurencjach drony 
osiągają ogromne prędkości, 
wszystko dzieje się na specjali-
stycznym torze większym od boi-
ska do piłki nożnej, a obsługujący 
drona zawodnik siedzi na krzeseł-
ku w specjalnych goglach FPV, 

mając w nich obraz ze swojego 
urządzenia – wyjaśnia Łukasz 
Jurek.
Robotyka to nie tylko pasja, ależ 
okazja, by rozwinąć umiejętności 
w innych przedmiotach: mate-
matyce i informatyce. To także 
ukierunkowanie marzeń młodych 
konstruktorów: Oliwer chciałby 
zająć się elektroniką, Natalia, 
wykorzystać wiedzę w obsłudze 
ruchu turystycznego na lotniskach, 
a Szymon związać się zawodowo 
z komputerami. Jasno sprecyzo-

wane plany, chociaż prezentują 
je uczniowie szkoły podstawowej. 
Do swoich zainteresowań podcho-
dzą zgodnie z zaleceniami mistrza 
– Łukasz Jurek o wygranej mówi, 
że to suma trzech elementów: 
pomysłu, wykonania i odrobiny 
szczęścia.

Dagmara Duchnowska

Zdjęcia: D. Duchnowska, 
archiwum BUNLAB TEAM
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„Wieści”: – Od jak dawna jest Pan 
mieszkańcem dziekaństwa?
Michał Paterak: – Od dwunastu lat.

„W”: – Dlaczego teraz podjął Pan 
decyzję o kandydowaniu?
MP: – Trochę odpocząłem po swo-
jej pracy i czuję się na tyle dobrze, 
że myślę, iż mogę coś zrobić dla 
naszej społeczności. Ze wzglę-
du na swoje doświadczenia (p. 
Michał Paterak był dyrektorem 
L.O.II w Opolu – red.) mam na-
dzieję, że mogę wiele zrobić dla 
połączenia mieszkańców naszej 
wsi. Ze względu na podmiejski cha-
rakter Dziekaństwa mieszka tutaj 

zarówno ludność miejscowa, która 
jest tu od zawsze i osoby, które się 
wciąż osiedlają, wybierając naszą 
wieś na swoje miejsce. W takich 
małych środowiskach często po-
wstaje problem integracji „starych” 
i „nowych” mieszkańców i chociaż 
społeczność Dziekaństwa jest bar-
dzo przyjazna i otwarta dla nowych 
mieszkańców, to jest jednak potrze-
ba, aby ci mieszkańcy włączali się 
aktywniej w życie wsi.

„W”: – Jaka jest koncepcja Pana i 
członków Rady Sołeckiej rozwoju 
Dziekaństwa?
MP: – Z pewnością kolejne osoby 
będą się tutaj wprowadzały i budo-
wały, taki jest charakter tej miejsco-
wości. Pod względem liczebności 
wieś będzie się 
rozwijała, cho-
ciaż obecnie 
jest najmniejszą 
w gminie, a być 
może i w województwie. Decyzję 
o wyborze właśnie Dziekaństwa jako 
miejsca zamieszkania z pewnością 
wzmacnia fakt, że jest tutaj pełna 

infrastruktura, włącznie z gazem, 
to miejscowość w miarę blisko Opo-
la, ale jednocześnie teren bardzo 
spokojny.

„W”: – Jakie są najpilniejsze sprawy 
do załatwienia?
MP: – Chcielibyśmy, aby mia-
sto Opole dokończyło chodnik 
do Chmielowic. Ponadto na każdym 
zebraniu podnoszony jest temat do-
stępności do Internetu. Mamy tylko 
internet radiowy, który jest zawodny, 
chcemy mieć światłowód. I jeszcze 
problem ulicy Polnej i Rzecznej, 
z tym, że ta druga jest króciutka, 
ale ulica Polna jest faktycznie pol-
na, a mieszka tutaj już dużo osób. 
W tym roku z pewnością nie uda się 
jeszcze tej budowy przeprowadzić, 

ale będziemy się 
starać. Chcemy 
zadbać o este-
tykę wsi, mamy 
trochę terenów 

zielonych.

„W”: – A wydarzenia o charakterze 
integrującym?

MP: – Organizujemy od lat w Dzie-
kaństwie spotkania jesienne, ma-
jówki, dożynki, proponuję, żeby robić 
też akcje dla najmłodszych, których 
u nas przybywa: dzień dziecka, mi-
kołajki. Zaplanowaliśmy spotkanie 
noworoczne dla wszystkich, a jesie-
nią serię spotkań dla mieszkańców 
różnych grup wiekowych, z tematyką 
dostosowaną do oczekiwań tych 
grup.

„W”: – Jako sołtys, czego pan sobie 
życzy w tej kadencji?
MP: – Chciałbym, abyśmy byli bar-
dziej zintegrowani. Ale nasza wieś 
jest specyficzna i mamy pewien 
problem: nie ma tutaj sklepu, koś-
cioła, przedszkola, szkoły, czyli nie 
ma miejsc, gdzie ludzie spotykają 
się na co dzień, nawet przypadkiem 
i rozmawiają. Dlatego będziemy 
organizować więcej wydarzeń 
wiejskich, bo – mimo tego, że wieś 
jest mała – przychodzi na nie wielu 
mieszkańców.

„W”: – Dziękujemy za rozmowę.

„Wieści”: – Dlaczego się zdecydował 
się Pan na kandydowanie na sołtysa?
Łukasz Dydzik: – Lubię angażować 
się w życie wsi, jestem też stra-
żakiem i chętnie wspieram różne 
lokalne inicjatywy. Bez względu 
na to, czy jestem sołtysem, czy 
nie – jestem na każdej imprezie, 
wspieram ich organizację, zależy 
mi na rozwoju wsi.

„W”: – Jakie są najpilniejsze sprawy, 
którymi zajmie się Pan i rada 
sołecka?

ŁD: – Przede wszystkim najważniej-
szą rzeczą dla mieszkańców jest bu-
dowa chodnika od kapliczki św. Ro-
cha do Wawelna 
i na pewno z tej 
okazji zorganizu-
jemy spotkania 
z mieszkańcami, 
potrzebna jest szeroka informacja, 
bo to końcu dotyczy ludzi, którzy 
mieszkają przy danej ulicy. Miesz-
kańcy chcą pilnować inwestycji, 
które dzieją się w ich sołectwach. 
Złożyliśmy też podanie do Komen-
danta Miejskiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej o nowy wóz strażacki 
dla jednostki OSP w Polskiej No-
wej Wsi. Jest nam niezbędny nowy 
sprzęt i uważam, że tej jednostce się 
należy – w zeszłym roku mieliśmy 
najwięcej wyjazdów w gminie. Teraz 
szukamy środków na zakup wozu, 
bo to będzie duży koszt.

„W”: – A aktywność społeczna? 
Imprezy integracyjne?
ŁD: – Chciałabym, aby imprezy, które 
się już zdarzały na terenie sołectwa, 

trwały. Na przykład dzień dziecka: 
w tamtym roku zorganizowaliśmy 
jako strażacy święto, zamówili-

śmy „dmuchań-
ca”, z którego 
najmłodsi miesz-
kańcy mogli ko-
rzystać bezpłat-

nie. Chcemy też organizować inne 
spotkania integracyjne. Marzy mi się 
Oktoberfest – już rozmawialiśmy 
z radą sołecką, aby zorganizować 
tę imprezę w restauracji „Urban”, 
gdzie klimat sali jest adekwatny 
do tematyki tego święta, chcieli-
byśmy zaprosić zespół muzyczny 
z Niemiec, impreza odbyłaby się 
z oryginalnym trunkiem i poczę-
stunkiem – myślę, że to mogłoby 
być nawet dwudniowe wydarzenie.

„W”: – Jak doświadczenie, zdobyte 
przez Pana przy pełnieniu funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Komprachcice przełoży się 
na szefowanie swojej wsi?
ŁD:  – Przede wszystkim znam oso-
by, które potrafią mi pomóc, jak 

dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
– Arkadiusz Tabisz, czy mieszka-
niec naszego sołectwa – Leonard 
Pietruszka – Wójt Gminy Kom-
prachcice. Miałem okazję współ-
pracować z nimi przy organizacji 
różnych wydarzeń, więc wiele się 
nauczyłem – można powiedzieć – 
od najlepszych. Nauczyłem się też 
odporności, mam po prostu grubszą 
skórę. To na pewno pomaga.

„W”: –  Jaka jest, Pana zdaniem, 
przewaga sołectwa Polska Nowa 
Wieś nad innymi miejscowościami 
w gminie?
 ŁD:  – Jesteśmy fajną, zintegrowa-
ną wioską, mieszka tu dużo mło-
dych ludzi, którzy już zdeklarowali 
pomoc. Mieszkańcy Polskiej Nowej 
Wsi są życzliwi i pomysłowi. Szu-
kamy wspólnie różnych pomysłów 
na nasze lokalne wydarzenia, chce-
my, aby były oryginalne.

„W”: – Dziękuję za rozmowę.

DZIEK AŃST WO

SOŁTYS: MICHAŁ PATERAK

POL SK A NOWA WIEŚ

SOŁTYS: ŁUKASZ DYDZIK

Skład Rady Sołeckiej: Marek Klimczyk, 
Anna Lawa, Zdzisław Morzyk, Danuta 
Paterak, Izabela Siedlikowska

Skład Rady Sołeckiej Polskiej Nowej 
Wsi: Dominika Golly, Dariusz Kopton, 
Krzysztof Miemczyk, Henryk Gola

Po wyborach sołtysów, w dwóch miejscowościach Gminy Komprachcice doszło do zmian 
w pełnieniu tych funkcji. poniżej przedstawiamy ich w krótkich wywiadach.
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„Wieści”: – Podjął Pan decyzję 
o wyjściu z inicjatywą zmiany Ustawy 
o samorządzie. Zainspirowała Pana 
Posła sytuacja, w której to właśnie 
Gmina Komprachcice – można 
powiedzieć – została poszkodowana 
przez zmianę granic i włączenie 
Chmielowic i Żerkowic do Opola…

Ryszard Galla: – Od kilku lat mamy 
w kraju problem związany ze zmia-
ną granic administracyjnych gmin, 
podobnie jak w przypadku Opola 
i sąsiednich. Ten temat ma już swój 
finisz, chociaż jest jeszcze wiele 
spraw niezałatwionych, niedokoń-
czonych, nierozliczonych. Zmianą 
granic w związku z powiększeniem 
Opola zajmowała się też Sejmowa 
Komisja Samorządu – politycznie 
nie za bardzo skłonna do podważe-
nia wniosku o zmianę granic, bo nie 
pozwalała na to opcja rządząca 
– ale zdecydowana, by podjąć 
kroki w sprawie rozwiązywania 
problemów wynikających z takich 
sytuacji w przyszłości. Komisja 
zaproponowała, aby wprowadzić 
takie zmiany w ustawie o samo-
rządzie gminnym, które pozwalają 
uniknąć złych emocji w przyszło-
ści, w podobnych sytuacjach. Nie-
stety, można powiedzieć, że lata 
mijają, a Prezydium Komisji nie 
podjęło żadnych kroków, więc ja, 
jako jej członek, zdecydowałem 
się wystąpić z inicjatywą usta-
wodawczą.

„W”: – Zmiana granic była dla 
mieszkańców Gminy Komprachcice 
trudnym wyzwaniem. Czy nasze 
doświadczenia mogą wpłynąć 
na zmianę podobnych sytuacji 
w przyszłości?
RG: – Uważam, że te gminy, które 
zostały zubożone w ramach zmiany 
granic powinny dostać jakąś formę 
rekompensaty z tytułu pomniej-
szenia dochodów tych gmin. Do-
brzeń Wielki, który ma bardzo duże 
straty, które trudno sobie nawet 
wyobrazić przeciętnemu miesz-
kańcowi czy gmina Komprachci-
ce, dla której ubytek w budżecie 
trzech milionów złotych rocznie, 

to również bardzo istotna zmiana 
– wszystkie te gminy powinny mieć 
szansę przejść przez tę procedurę 
bez strat. Również trzeba pamię-
tać, że mieszkańcy gminy bardzo 
przeżyli fakt, że mimo ich zaanga-
żowania, udziału w konsultacjach 
i w protestach 
nikt ich głosu 
nie wziął pod 
uwagę. Miesz-
kańcy byli znies-
maczeni sposobem rozwiązania 
tej sprawy.

„W”: – Jakie rozwiązania zawarł 
Pan w projekcie nowelizacji Ustawy 
o samorządzie gminnym?
RG: Przede wszystkim odnoszę 
się do sytuacji, które mogą się 
zdarzyć: jeśli jedna gmina wystę-
puje z wnioskiem o zmianę gra-
nic, a druga tę decyzję akceptuje, 
to zgoda tych partnerów wyrażona 
jest w uchwałach tych gmin. Ta-
kie sytuacje mogą się zdarzyć. 
Natomiast jeżeli nie ma akcep-
tacji zmiany granic przez gminę, 
która w efekcie będzie zubożona 
o sołectwa czy tereny, to można 
byłoby oczywiście zorganizować 
referendum, ale tego głosowania 
dotyczy ustawa o referendum 
i wynikające z niej konsekwencje 
formalne. Ja upatruję rozwiązania 
problemów ze zmianą granic gmin 
w konsultacjach społecznych. 
W naszej historii, w historii gminy 
Komprachcice, one też miały swoje 
miejsce. Tyle tylko, że wysiłku sa-
morządów i zaangażowania miesz-
kańców nikt nie wziął pod uwagę, 
na żadnym etapie procesu zmiany 
granic ani wojewoda, ani minister 
spraw wewnętrznych, ani minister 
finansów, ani Rada Ministrów nie 
odnieśli się do tego, że mieszkańcy 
się tak jednogłośnie sprzeciwiali 
decyzji zmiany granic. Decyzja 
została podjęta arbitralnie.

„W”: – Co zakłada projekt nowelizacji 
ustawy?
RG: Projekt obejmuje dwa główne 
obszary: pierwszy dotyczy udziału 
społeczeństwa w podjęciu decy-
zji. Zainteresowana zmianą granic 
gmina składa wniosek i rozpoczy-
na się procedura. Zwracam uwagę 
na podjęcie decyzji zgodną z gło-
sami społeczeństwa, które zostały 
wyrażone w sposób formalny: albo 
w wyniku konsultacji społecznych 
lub w trakcie referendum. Dla mnie 
jest to bardzo ważne, aby głos 
mieszkańców gminy został wysłu-

chany i był brany pod uwagę. Oczy-
wiście są sytuacje uzasadnione, 
że w przypadku zdarzeń, mających 
charakter wagi państwowej, ponad-
regionalny, związany z bezpieczeń-
stwem kraju, bezpieczeństwem 
powodziowym, Rada Ministrów 

może podjąć 
taką decyzję 
z pominięciem 
k o n s u l t a c j i . 
I drugi obszar 

ujęty w projekcie nowelizacji usta-
wy: rozliczenia między stronami. 
Gdybyśmy teraz zapytali się wło-
darzy gmin, co się zmieniło, to od-
powiedzą, że niewiele: obywatele 
są zameldowani po drugiej stronie 
granicy gminy, a przedsiębiorstwa 
zmieniły właściwość urzędów. 
A majątek komunalny wciąż jest 
w gestii samorządów, które zostały 
zubożone, najczęściej przekazywa-
ny „nowemu” zarządcy na zasadzie 
użyczenia.

„W”: – Jak można uporządkować te 
sprawy?
RG: – Jeśli Rada Ministrów podej-
muje decyzję o zmianie granic, 
to w rozporządzeniu wskazuje za-
sady rozliczenia się pomiędzy gmi-
nami. Majątek może mieć wymiar 
komercyjny, na przykład tereny 
inwestycyjne, ale też taki, który 
umożliwia realizowanie zadań wy-
nikających z ustawy o samorządzie 
gminnym: infrastruktura drogo-
wa, kanalizacyjna, wodociągowa, 
oświatowa. To są rzeczy, które 
muszą być rozliczone. Są różne sy-
tuacje: przedsięwzięcia, które mają 
służyć całej gminie, jak budowa 
sieci kanalizacyjnej, wodociągo-
wej, dróg – są realizowane w eta-
pach, w ciągu kilku lub kilkunastu 
lat, w oparciu o obciążenie kredyto-
we, albo z założeniem, że w jednym 
roku budżetowym obejmie jedno 
sołectwo, w kolejnym – następne 
i tak dalej. Takie inwestycje są re-
alizowane kosztem mieszkańców 
całej gminy, a nie jednego sołe-
ctwa. W naszym przypadku w wielu 
gminnych inwestycjach Chmielo-
wice i Żerkowice były pierwszymi 
miejscowościami, w których je re-
alizowano i koszty tych inwesty-
cji ponosili wszyscy mieszkańcy. 
Dzisiaj społeczność tych miej-
scowości, będących w granicach 
Opola już nie będzie wspierać po-
zostałych. I druga rzecz związana 
z finansami, która ma charakter 
ciągły: gminy mają pewne pożytki, 
na przykład w udziale w podatku 

od nieruchomości, czy w podatku 
od osób fizycznych. Wyobraźmy 
sobie, że przechodzimy w lata na-
stępne z dużym ubytkiem w bu-
dżecie w ramach tych dochodów. 
W moim przekonaniu przez kilka lat 
powinna być wypłacana tym gmi-
nom rekompensata – czy weźmie 
to na siebie gmina, która przejmuje 
sołectwa, czy minister finansów 
to już jest po stronie rządowej, 
która musi wybrać, jaki mechanizm 
wykorzystać, aby skok, który na-
stąpił został złagodzony. Przyjęcie 
rekompensat da gminie zubożonej 
czas, aby dostosować się do zmie-
nionej na jej niekorzyść sytuacji.

„W”: – Majątek, pieniądze i... ?
RG: – Czas. W moim przekonaniu 
powinno być tak, że jeśli mamy 
do czynienia z inicjatywą zmiany 
granic i jest na to zgoda, to niech 
ta zmiana granic następuje od 1 
stycznia roku następującego po za-
kończeniu kadencji.

„W”: – Czy ten projekt ma szanse?
RG: – Dzisiaj, w polskim systemie 
prawnym, kiedy taką inicjatywę 
podejmuje nie opcja rządząca, 
ale poseł opozycji, czy nie zrze-
szony, to – bądźmy szczerzy – 
najczęściej projekty lądują albo 
w tzw. „zamrażarce sejmowej”, 
albo są odrzucane. Ale j uważam, 
że wszczęcie tej procedury, nada-
nie tego symbolicznego numeru 
tej sprawie w dokumentach pra-
cy Sejmu zafunkcjonuje. Czasami 
zdarza się też, że sięgnie po pro-
jekt obóz rządzący. Możemy też 
liczyć na zmianę władzy.

„W”: – Złożenie inicjatywy 
ustawodawczej to skomplikowany 
i długotrwały proceder.
RG: – Projekt musi podpisać co naj-
mniej piętnastu posłów. Ten został 
poparty przez posłów PO, Kukiz 
2015, PSL i Nowoczesna. Zanim 
jednak do tego doszło należało 
poświęcić czas na jak najlep -
sze przygotowanie dokumentu. 
Podstawy nowelizacji przygoto-
waliśmy w moim biurze, potem 
konsultowaliśmy z prawnikami 
Biura Analiz Sejmowych. Następ-
ny etap to wsparcie merytoryczne 
prawników z naszego wojewódz-
twa i ostatni etap – konsultacja 
z samorządami. Projekt został 
też przekazany do Związku Gmin 
Wiejskich RP.

„W”: –  Dziękujemy za rozmowę.

W Y WIAD Z POS ŁEM NA SE JM RP – RYSZ ARDEM GALL Ą

RZECZY TRZEBA PROSTOWAĆ

INICJATYWA ZMIANY USTAWY O SAMORZĄ-
DZIE GMINNYM – projekt Posła Ryszarda 
Galli ma poparcie wielu polityków
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GSP „Partner” to stowarzysze-
nie, które buduje w imieniu kom-
prachcickiego samorządu rela-
cje z zagranicznymi partnerami: 
czeskim Mesto Albrechtice oraz 
Hasbergen w Niemczech. Bliskość 
partnerskiej gminy zza południo-
wej granicy sprawia, że to właśnie 
z Czechami najczęściej spotykają 
się mieszkańcy gminy. W roku 2018 
w naszej gminie w spotkaniach po-
święconych edukacji wzięła udział 
dziesięcioosobowa delegacja 
z Mesto Albrechtice. Z pracownika-
mi przedszkoli w Komprachcicach 
i w Polskiej Nowej Wsi dyskutowali 
o różnicach w systemach oświa-
ty obu krajów oraz o przyszłych 
wspólnych projektach. Sześćdzie-
siąt osób z Czech uczestniczyło 
w obchodach jubileuszu 45 lat 
istnienia Gminy Komprachcice. 
Równie duża delegacja wzięła 
udział w dorocznym Dniu Partner-
stwa, organizowanym w listopadzie 
przez stowarzyszenie. W wyjaz-
dach studyjnych, pozwalających 
poznać nasz obszar oraz woje-
wództwo opolskie uczestniczyła 
blisko setka partnerów z Mesto 
Albrechtice. Współpraca ta ma wy-
miar proporcjonalny – także miesz-
kańcy Gminy Komprachcice, dzięki 
organizacji przez „Partnera” spot-
kań w Czechach, mogła poznać 

interesujące miejsca tamtego ob-
szaru: Javornik, Krnov, Hradec nad 
Moravici. W tych wyjazdach wzięło 
w sumie udział blisko 120 osób.
Ze względu na dużą odległość, jaką 
muszą pokonać delegacje na trasie 
Komprachcice-Hasbergen te wi-
zyty zdarzają się rzadziej, jednak 
w każdym roku 
stowarzysze -
nie „Par tner” 
stara się przy-
gotować przy-
najmniej jedno 
takie spotkanie. 
W roku 2018 
ośmioosobowa grupa z Niemiec 
spędziła w Komprachcicach czte-
ry dni, uczestnicząc w lokalnych 
wydarzeniach. Zaangażowanie 
członków organizacji docenił 
w swoim wystąpieniu Wójt Gminy 
Komprachcice – Leonard Pietrusz-
ka, który podkreślił, jak ważny jest 
„Partner” dla budowania relacji 
międzynarodowych samorządu 
i wszystkich mieszkańców gminy.
– Każdego roku mamy bardzo 
napięty plan, nie inaczej będzie 
i w tym – zapowiada Jan Przywara, 
szef GSP „Partner” i lider budo-
wania międzynarodowych relacji. 
– Ponieważ w Mesto Albrechtice 
zmieniły się władze, właśnie teraz, 
na początku roku tworzymy nowe 

plany i poznajemy się wzajemnie. 
Z pewnością kontakty między nami 
będą tak samo dobre, jak te, które 
wypracowaliśmy z Ludkiem Vol-
kiem i Martinem Spalkiem – za-
pewnia Jan Przywara.
Podczas walnego zebrania zo-
stał przedstawiony plan pracy 

na najbliższe 
miesiące, wśród 
nich odnotowa-
no spotkanie 
z nowymi wła-
dzami Mesto Al-
brechtice, które 
odbyło się 31 

stycznia. W kolejnych miesiącach 
czeka nas Turniej Piłkarski Drużyn 
Młodzieżowych Piłki Nożnej i Siat-
kówki, z udziałem drużyn z Czech 
(kwiecień), wizyta strażaków z Me-
sto Albrechtice podczas gminnych 
zawodów strażackich (czerwiec), 
Partnerskie Lato, podczas którego 
odbędą się sportowe i rekreacyj-
ne konkurencje (czerwiec) i jak 
każdego roku: międzynarodowe 
listopadowe spotkanie z okazji 
Dnia Partnerstwa.
– Czekamy jeszcze na propozycje 
ze strony czeskiej, wtedy będziemy 
mieli ogląd wszystkich wydarzeń 
tego roku. Myślę, że w marcu za-
mkniemy pracę nad tymi uzgodnie-
niami – mówi prezes „Partnera”.

Ten rok jest jednak dla Gminnego 
Stowarzyszenia Partnerskiego 
„Partner” szczególny z innych 
powodów – to rok jubileuszowy. 
Będziemy świętować 20 lat dzia-
łania tej wyjątkowej w skali woje-
wództwa organizacji oraz 15 lat 
współpracy polsko-czeskiej. Dla-
tego też liczna delegacja Czechów 
odwiedzi Gminę Komprachcice 
podczas tegorocznych dożynek, 
które na lotnisku w Polskiej Nowej 
Wsi organizuje sołectwo Domecko.
– Jubileusz dwudziestolecia „Part-
nera” to dla nas wielkie święto. 
Chciałbym podziękować wszyst-
kim zaangażowanym w działania 
na rzecz stowarzyszenia. Pracu-
ję właśnie nad wydawnictwem, 
prezentującym historię naszej 

organizacji, ze strony czeskiej 
pomaga mi Jan Handlir. Mamy 
tysiące zdjęć do przejrzenia i wiele 
historii do spisania – zdradza Jan 
Przywara.

Dagmara Duchnowska

Tylko w dwóch sołectwach doszło 
do zmiany na stanowiskach sołtysów, 
wywiady z nowymi szefami wsi na str. 12. 
W pozostałych nie doszło w ogóle do zmian 
lub zmiany dotyczyły rad sołeckich. 
Na kolejną kadencję wybrani zostali:

Komprachcice:
Sołtys: Joachim Labusga
Rada Sołecka: Marcin Czajka, Bernard 
Famuła, Monika Poremba, Krzysztof 
Szweda, Gerard Zając

Domecko:
Sołtys: Daniel Litwiniec
Rada Sołecka: Damian Piechaczek, 
Sebastian Dambiec, Damian Różycz-
ka, Monika Szymaniec, Angelika Giza

Ochodze:
Sołtys: Rozwita Piechota
Rada Sołecka: Ewelina Bartocha, Ro-
man Hajduk, Henryk Hydel, Sylwia 
Jirgen, Danuta Oborska

Osiny:
Sołtys: Maria Lauterbach
Rada Sołecka: Romuald Krum, Barba-
ra Strzelczyk, Józef Buchta, Andrzej 
Dobrowolski, Celina Szer

Wawelno:
Sołtys: Józef Kremer
Rada Sołecka: Ditmar Gawlista, 
Hubert Ignac, Stanisław Korzekwa, 
Justyna Ochab, Henryk Wodausz

GMINNE STOWAR Z YSZENIE PARTNERSKIE „ PARTNER”

ROK WAŻNYCH WYDARZEŃ 

W YNIKI

PO WYBORACH SOŁECKICH

Walne zebranie członków organizacji 
odpowiadającej za współpracę między-
narodową gminy komprachcice odbyło 
się 22 lutego br. Podsumowano rok 2018 
i przyjęto plan pracy na najbliższe 
miesiące.

Zarząd GSP „Partner” w roku 2018 
obradował 8 razy. W wydarzeniach 
organizowanych przez 
stowarzyszenie uczestniczyło 
w sumie 449 osób!

PODZIĘKOWANIE
Jako Prezes Zarządu Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego 

„Partner” dziękuję za pracę na rzecz organizacji:
Pani Marii Lauterbach – Skarbniczce Stowarzyszenia, Panu Hen-
rykowi Warzycowi – sekretarzowi, Panu Henrykowi Wodauszowi, 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Pani Marii Kondla  
oraz członkom: Pani Irenie Smolarek i Panu Józefowi Kremerowi.

Szczególne podziękowania dla Wójta Gminy Komprachcice – Pana 
Leonarda Pietruszki, Sekretarz Gminy – Pani Marii Grot 

oraz Skarbnika Pana Łukasza Raidy.
Jan Przywara
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Zarząd Województwa Opolskiego 
ogłosił otwarty konkurs ofert na 
wykonanie przez organizacje i 
inne uprawnione podmioty pro-
wadzące działalność pożytku 
publicznego w roku 2019 zadań 
publicznych związanych z dzia-

łaniami na rzecz mniejszości na-
rodowych i etnicznych na terenie 
województwa opolskiego Zarząd 
Województwa Opolskiego. Ter-
min realizacji zadania obejmuje 
okres od 27 kwietnia 2019 r.  do 
15 grudnia 2019 r.  

Składanie wniosków: do 20 marca 
2019 r. do godz. 15.30. 
Szczegóły oraz informacje o in-
nych otwartych konkursach ofert 
na stronie internetowej: 
opolskie.pl

Rocznik 2018–2019 (tzw. „dwu-
-rocznik”) to już trzecie wydaw-
nictwo z serii, którą oferuje Sto-
warzyszenie „Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich”. Po raz pierwszy 
zobaczymy rocznik w nowej gra-
ficznej odsłonie. Mieszkańców 
obszaru LGD cieszyć będzie 280 
stron, poruszających 58 tematów 
dotyczących gmin Borów Niemod-
lińskich, które stworzyło dla czy-
telników siedemnastu autorów 
tekstów. W tej edycji o dokumencie 
z Wawelna z roku 1673, dziejach 
Tułowic piórem księdza Weltzela 
z 1883, parkach i ogrodach Borów 
Niemodlińskich i dramatycznym 
spadku liczebności bocianów 
na naszym terenie. 

Cena: 40 zł. 

Zapraszamy do sklepiku on-line 
na stronie internetowej: 

boryniemodlinskie.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Organizatorami konkursu jest 
Urząd Gminy Komprachcice oraz 
wydawca bezpłatnej samorzą-
dowej gazety „Wieści Gminy 
Komprachcice” – Dagmara 
Duchnowska.

2.  Konkurs adresowany jest do peł-
noletnich mieszkańców Gminy 
Komprachcice.

3.  Celem konkursu jest: promocja 
zachowań prośrodowiskowych, 
edukacja ekologiczna, informo-
wanie o działaniach Gminy Kom-
prachcice w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki odpa-
dami.

§ 2. Zasady konkursu

1.  W konkursie mogą brać pełnoletni 
mieszkańcy Gminy Komprachci-
ce, którzy wypełnią poprawnie 
Kartę Konkursową opublikowaną 
na stronie 16 bezpłatnej samo-
rządowej gazety „Wieści Gminy 
Komprachcice” w numerze 1–2 
(styczeń-luty) 2019 r.

2.  Karta konkursowa zostanie 
opublikowana tylko raz i będzie 
służyć do wprowadzania odpo-
wiedzi na pytania konkursowe 
publikowane w następujących 
numerach bezpłatnej samo-
rządowej gazety „Wieści Gminy 
Komprachcice”: nr 3 (marzec 
2019), nr 4 (kwiecień 2019), 
numer 5 (maj 2019), numer 6 
(czerwiec 2019), numer 7 (lipiec 
2019), nr 8 (sierpień 2019), nr 9 
(wrzesień 2019), nr 10 (paździer-
nika 2019), nr 11 (listopad 2019).

3.  Wypełnione poprawnie oryginal-
ne kart konkursowe (nie prze-
widujemy przyjmowania kopii) 
pełnoletni mieszkaniec Gminy 
Komprachcice przedstawia pod-
czas Jarmarku Bożonarodzenio-
wego organizowanego w grud-
niu 2019 przez stowarzyszenie 
Forum dla Gminy Komprachcice.

4.  Data Jarmarku Bożonarodze-
niowego zostanie opublikowana 
w nr 11 (listopad 2019).

5.  Przedstawienie wypełnionej 
poprawnie karty konkursowej 
uprawnia składającego kartę 

do otrzymania upominku.
6.  Wzięcie udziału w konkursie 

stanowi deklarację uczestnika, 
że akceptuje regulamin konkur-
su i wyraża zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych w ce-
lach związanych z konkursem 
i jego promocją, jeśli zajdzie 
taka potrzeba.

7.  W przypadku konieczności prze-
twarzania danych osobowych 
składający kartę konkursową 
podpisuje klauzulę RODO, która 
zostanie udostępniona przez Or-
ganizatorów przed wręczeniem 
upominku.

8.  Złożone karty konkursowe nie 
będą zwracane.

§ 3. Sposób wypełniania kart 
konkursowych

1.  Wpisz poprawną odpowiedź przy 
każdym numerze „Wieści Gminy 
Komprachcice”

2.  Poprawną odpowiedzią zawsze 
będzie liczba, którą trzeba od-
naleźć w kolejnych numerach 
„Wieści” odpowiadając na zada-

ne pytanie, publikowane zawsze 
na ostatniej stronie gazety.

3.  Aby wziąć udział w finale i otrzy-
mać upominek, należy złożyć 
kartę konkursową zgodnie 
z zapisami par. 2, z poprawnie 
wpisanymi odpowiedziami oraz 
podać sumę wszystkich liczb, 
stanowiących rozwiązania każ-
dego numeru.

4.  Karta musi być podpisana przez 
składającego.

§ 4. Postanowienia końcowe

1.  Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmian w Regulaminie.

2.  Niniejszy regulamin jest dostęp-
ny w siedzibie Organizatora: 
Urząd Gminy Komprachcice, 
ul. Kolejowa 3, 46–070 Kom-
prachcice.

3.  Ostateczna interpretacja ni-
niejszego Regulaminu należy 
wyłącznie do Organizatorów.

4.  Dodatkowe informacje można 
uzyskać pisząc na adres: gaze-
ta.komprachcice@wp.pl.

Już niebawem kolejna edycja 
programu „Działaj Lokalnie”. Za-
kończyła się kadencja obecnej 
komisji oceniającej wnioski skła-
dane w ramach tego popularnego 
wśród grup nieformalnych oraz 
małych stowarzyszeń programu. 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Bo-
rów Niemodlińskich”, które jest 
koordynatorem programu, również 
na terenie gminy Komprachcice 
zaprasza do udziału w nowym 
składzie komisji. Zainteresowani 
pracą w zespole, którego zada-
niem będzie wybór najlepszych 
wniosków do dofinansowania 
w ramach programu „Działaj Lo-
kalnie” Stowarzyszenie zaprasza 
do zgłaszania się. Przypominamy, 
że praca w Komisji wiąże się z pew-
nym ograniczeniem: organizacja, 

z którą członek Komisji jest zwią-
zany, nie może wnioskować do kon-
kursu. Miejsca czekają na cztery 
osoby – przedstawicieli biznesu, 
stowarzyszeń, grup nieformalnych, 
mediów, instytucji publicznych itd.. 
Swoją chęć pracy w Komisji można 
zgłosić na maila: 
niemodlinskie@op.pl.

OG ŁOSZENIE

ORGANIZACJE I PROJEKTY

PARTNERST WO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

NOWY ROK, NOWY ROCZNIK!

REGUL AMIN KONKURSU

„BĄDŹ EKO Z NAMI!”

PARTNERST WO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

DZIAŁAJ LOKALNIE!
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ZACHOWAJ OPUBLIKOWANĄ NIŻEJ KARTĘ I ZGŁOŚ JĄ PODCZAS JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2019, 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ „FORUM DLA GMINY KOMPRACHCICE”

WPISZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ PRZY KAŻDYM NUMERZE „WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE”

UWAGA! POPRAWNĄ ODPOWIEDZIĄ ZAWSZE BĘDZIE LICZBA, KTÓRĄ TRZEBA ODNALEŹĆ W KOLEJNYCH NUMERACH „WIEŚCI”, 
ODPOWIADAJĄC NA ZADANE PYTANIE, PUBLIKOWANE ZAWSZE 

NA OSTATNIEJ STRONIE GAZETY.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W FINALE NALEŻY POPRAWNIE WPISAĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI 
ORAZ PODAĆ SUMĘ WSZYSTKICH LICZB ZE WSZYSTKICH WYDAŃ KONKURSOWYCH „WIEŚCI”!

KARTĘ NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W GRUDNIU 2019 R. 
I ZŁOŻYĆ JĄ W WYZNACZONYM MIEJSCU, ABY OTRZYMAĆ NAGRODĘ. 

ZAPRASZAMY!
REGULAMIN KONKURSU PUBLIKUJEMY NA STRONIE 15.

BĄDŹ EKO Z NAMI!

KARTA ODPOWIEDZI KONKURSOWYCH

STYCZEŃ – LUTY 2019:
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

MARZEC 2019
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

KWIECIEŃ 2019
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAJ 2019
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

CZERWIEC 2019
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

LIPIEC 2019
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIERPIEŃ 2019
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

WRZESIEŃ 2019
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAŹDZIERNIK 2019
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

LISTOPAD 2019
ODPOWIEDŹ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRAWIDŁOWA SUMA WSZYSTKICH LICZB, 
BĘDĄCYCH ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA 
KONKURSOWE TO:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PYTANIE Z NUMERU STYCZEŃ-LUTY 2019:
Ile razy w roku mieszkańcy gminy Komprachcice mają zapewniony wywóz odpadów wielkogabarytowych w formie wystawki?

Autor:
Dagmara Duchnowska 

Chrzelice 175/3, 48-220 
tel.: 504 024 321

nakład: 1000 egz.na zlecenie
Gminy Komprachcice

Skład i druk: 
Drukarnia „Sady”, Krapkowice

CO WIEMY O ŚMIECIACH?  
str. 2, 3, 4

RETRO GRY 
W KOMPRACHCICACH

str. 6-7

JEDNOSTKA OSP
DOMECKO W WOŚP!

str. 11 

NOWI SOŁTYSI
str. 12 

WYWIAD 

Z POSŁEM RYSZARDEM GALLĄ
str. 13 

Dla nich rzecz jest niezwykle prosta: najpierw 
budujemy robota, a potem go programujemy. 
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Polskiej Nowej Wsi: Natalia Kowalska, Szymon 
Pietruszka oraz Oliwer Zyla mają pasję, która 
wyróżnia ich w gronie rówieśników: robotykę. 
I są w tym doskonali.

Doświadczeniem w projektowaniu robotów, 
ich programowaniu i zdobywaniu wysokich 
miejsc na specjalistycznych zawodach Na-
talia (kl. V), Oliwer (kl. V) i Szymon (kl. VI) 
mogą podzielić się z niejednym konstrukto-

rem robotów. Jeszcze niedawno brylujący 
w Opolskiej Lidze Robotów, dzisiaj jeżdżą 
na zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, 
zajmując wysokie pozycje, a bywa, że i pierw-
sze miejsca. Trójka uczniów z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
zdobyła sobie szacunek innych uczestników 
zawodów, więc często słyszą „przyjechali 
ci z Bunlabu”. Tak nazywa się drużna, którą 
reprezentują.

Dokończenie na stronie 10 i 11

POL SK A NOWA WIEŚ,  KOMPR ACHCICE

SUPER TEAM!
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