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POL SK A NOWA WIEŚ,  WAWELNO, DOMECKO

DZIĘKI NIM BEZPIECZNI 
4 maja to dla wszystkich straża-
ków dzień wyjątkowy. Uczczenie 
Św. Floriana, swojego patrona, 
członkowie wszystkich jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 
zawsze obchodzą uroczyście. 
W celebrowaniu dnia towarzyszą 
im mieszkańcy, którzy doceniają 
bezpieczeństwo, jakie gwarantują 
im druhny i druhowie.

W tym roku okazji do świętowania 
było więcej: druh jednostki OSP 
Wawelno – Hubert Skrzypczyk 
otrzymał z rąk Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego Odznakę 
Honorową „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Opolskiego”, jednostka 
z Polskiej Nowej Wsi obchodziła 
85 lat i właśnie planuje zakup no-
wego wozu strażackiego, a dzięki 

młodym druhom z Domecka gmi-
na Komprachcice po raz pierwszy 
miała swoich reprezentantów 
na wojewódzkich eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”.

Więcej na str. 6
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To już trzecia edycja maratonu 
i kolejna akcja charytatywna or-
ganizowana przez Joannę Wencel, 
pomysłodawczynię maratonu i pro-
pagatork zumby 
na terenie gminy 
Komprachcice – 
tym razem fanki 
zumby zatań -
czyły dla Emil-
ki. Tak dzieje się 
już od trzech lat 
– każdego roku 
mieszkanki gmi-
ny Komprachcice, okolicznych 
miejscowości i Opola przyjeżdżają 
do Ośrodka Sportu i Rekreacji, aby 
wspólnie zatańczyć pod okiem 
instruktorek zumby: Ani Cichoń – 
współorganizatorki maratonu, Oli 
Wieczorek, Kasi Kochalskiej, Ani 
Awdejuk i Kasi Miernickiej.

– Bardzo dużo osób przyszło, je-
steśmy zadowolone, jest wspaniale 
– mówi Joanna Wencel, kobieta 
wyjątkowo zaangażowana w życie 
społeczne swojej miejscowości – 
jako mama działała w przedszkolu, 
szkole podstawowej i gimnazjum 
– z tę aktywność otrzymała „Kom-
prachcickiego Orła”. Cztery lata 

temu podjęła się zorganizowania 
festynu charytatywnego na rzecz 
Nikodema Muca. Była to jej pierw-
sza wielka akcja społeczna, 

po której przy-
szły trzy mara-
tony na rzecz 
potrzebujących 
wsparcia miesz-
kańców gminy. 
Joanna Wen -
cel nie ukrywa, 
że maratony – 
w przeciwień -

stwie do festynu – da się zorga-
nizować szybciej.
– Może ktoś jeszcze oczekuje ta-
kiego wsparcia, w przyszłym roku 
możemy zorganizować kolejną 
akcję – podkreśla organizatorka.

Wejściówka na maraton koszto-
wała dwadzieścia złotych i cały 
dochód został przeznaczony 
na pomoc Emilce. Dziewczynka 
(na zdjęciu z prawej)  razem z rodzi-
cami również była obecna podczas 
tanecznej imprezy.

– Jestem trochę zestresowana, ale 
bardzo się cieszę, że tu jestem, ba-
wię się z koleżankami i trochę tań-
czę – zdradziła Emilia. Nie marzy 
o tańcu, bo dyscypliną sportową, 
którą uprawia jest judo.

Monika Urbanik – mama – na za-
jęcia zumby w Komprachcicach 
chodzi od trzech lat:
– To moja odskocznia. Kiedy mam 
czas, jak mąż jest w domu, to mogę 
wyjść i zrobić coś dla siebie – przy-
znaje. Z Joanną Wencel pani Moni-
ka zna się od podstawówki, teraz 
razem chodzą na zajęcia zumby 

– dla obu to niezwykłe doznanie, 
zobaczyć tak wiele koleżanek, któ-
re przyjechały do Komprachcic 
zatańczyć w szczytnym celu.
– Naszą największą bohaterką jest 
Emilia – mówi mama dziewczynki. 
– O mukowiscydozie mówi się, 
że jest chorobą, której nie widać. 
Emilka świetnie sobie radzi, jest 
pogodna, ale jest w tym dużo na-
szej ciężkiej pracy, rehabilitacji, 
inhalacji. Codziennie wstajemy 
o piątej rano, żeby wykonać zabiegi 
tak, aby była na ósmą w szkole. 
Nie ma wakacji, ferii, wolnego – 
każdego dnia obowiązują nas te 
same zasady. Jacek, tata Emilii 
na maratonie zumby był po raz 
pierwszy, nie brał jednak udziału, 
wspierał żonę i córkę:
– Bardzo pozytywnie to odbieram 
– przyznaje.
Środowisko uczestniczek zumby 
to szczególna społeczność – 
po raz kolejny tancerki pokazały, 
że wspierają innych w potrzebie. 
W Komprachcicach zajęcia zumby 
odbywają się od pięciu lat.

– Tańczymy w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w poniedziałki 
i środy, a latem – na kortach te-
nisowych, najprawdopodobniej 
na przełomie maja i czerwca roz-
poczniemy zajęcia właśnie tam 
– zaprasza Joanna Wencel.

Dagmara Duchnowska

MAR ATON ZUMBY DL A EMILKI

POZYTYWNA ENERGIA WYBUCHŁA!

Bohaterką tegorocznej edycji maratonu 
zumby była Emilka Urbanik, która już 
niebawem skończy dziesięć lat i którą do-
tknęła choroba genetyczna – mukowiscy-
doza. Aby wesprzeć leczenie i rehabilitację 
dziewczynki w sobotę 11 maja zatańczyło 
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji blisko 
dwieście osób.

Aby dowiedzieć się więcej o Emilii 
Urbanik, o samej chorobie lub 
wesprzeć leczenie dziewczynki 
zapraszamy na stronę interne-
tową pomocdlaemilki.pl

Emilce i jej rodzicom można 
pomóc wpłacając darowiznę 
na subkonto MATIO Fundacja 
Pomocy Rodzinom i Chorym 
na Mukowiscydozę:
Rachunek: 55 2490 0005 0000 
4530 7261 9403
Wpłaty z zagranicy:
Nr SWIFT: ALBPPLPW
Nr IBAN: PL55 2490 0005 0000 
4530 7261 9403

Uwaga! Wpłaty koniecznie z dopi-
skiem „Dla Emilii Urbanik”

Mukowiscydoza choroba genetyczna 
wpływająca przede wszystkim 

na układ oddechowy oraz pracę 
przewodu pokarmowego. Przyczyną 

choroby są mutacje genów, które 
dziedziczymy. Organizm chorego 

wytwarza śluz w nadmiernych 
ilościach, wywołując zaburzenia 

wszędzie, gdzie występują gruczoły 
śluzowe.
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Gorący czas przedświąteczny – dla 
nauczycieli, ale i dla samorządów. Czy 
w gminie Komprachcice odbył się strajk 
nauczycieli?
– W gminie Komprachcice straj-
kowały dwie szkoły: Publiczna 
Szkoła Podsta-
wowa w Kom -
p r a c h c i c a c h 
i  P u b l i c z n a 
S zko ł a  Po d -
stawowa w Pol-
s k i e j  N o w e j 
Wsi, pozostałe 
placówki – nie, 
nie strajkowa-
ły też przedszkola. Mogę więc 
powiedzieć, że była to sytuacja 
komfortowa – dla mnie, dla nas 
i dla rodziców. W takiej sytuacji 
największym problemem jest brak 
zabezpieczenia opieki dla dzieci 
przedszkolnych, z tym nie mie-
liśmy problemu. W tych dwóch 
szkołach, w których strajk się 
odbył, pracowały świetlice, uru-
chomiliśmy też dodatkowe zaję-
cia w Samorządowym Ośrodku 
Kultury i w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji. Sam, będąc nauczycielem 
– w pełni solidaryzuje się z kadrą, 
ale jako wójt, muszę spojrzeć też 
na taką sytuację z innej strony 
i rozwiązywać problemy.

Jest zapowiedź wznowienia strajku we 
wrześniu, jeśli nauczyciele nie dostaną 
podwyżek. Czy nie obawia się Pan, że 
koszty tych ewentualnych podwyżek 
spadną na samorządy?
– To obawa wszystkich samorzą-
dowców, do oświaty dokładamy 
bardzo dużo, można kolokwialnie 
powiedzieć: miliony. Gmina Kom-
prachcice do subwencji dodaje 
ponad cztery miliony złotych 
rocznie. Każdy z nas chciałby 
żyć w miejscowości, w której jest 
przedszkole, szkoła, czy inna in-
stytucja kulturotwórcza. Trzeba 
mieć jednak świadomość tego, 
że subwencja na jednego ucznia 
to jedenaście, dwanaście tysię-
cy złotych, wystarczy tę kwotę 
przemnożyć przez liczbę dzieci 
i zobaczyć, jaki jest plan finanso-
wy takiej placówki. Minimum dzie-
sięcioro dzieci musi być w jednej 
klasie, by pozwolić na opłacenie 
kosztów osobowych związanych 
z funkcjonowaniem tej klasy – 
nie tylko nauczycieli, ale też 
pracowników obsługi czy zajęć 
dodatkowych. Prócz kosztów 
osobowych są koszty związane 
z mediami: prąd, gaz, ogrzewa-

nie, woda, ścieki. Powinniśmy 
też planować prace remontowe…. 
Czyli subwencja nie wystarcza 
na pokrycie kosztów osobowych, 
cała reszta – przecież konieczna 
– to nasz wkład. Teraz jeszcze sa-

morządy jakoś 
f u n kc j o n u j ą , 
bo są fundu -
sze unijne, ale 
jak okres pro -
g r a m o w a n i a 
s ię  skończ y, 
to może być 
bardzo ciężko. 
W moim prze -

konaniu kadencja 2023–2028 
może być kadencją zawieszoną 
w próżni, zanim ruszą kolejne 
fundusze trzeba będzie poczekać.

A jakie konsekwencje zbliżania się do 
końca okresu programowania czekają 
gminę Komprachcice?
– Na szczęście, my mamy do -
brze przygotowany wachlarz 
inwestycji, do końca kadencji 
mamy w zasadzie co robić. Koń-
czy się inwestycja w Ochodzach, 
do końca maja jest przedłużony 
termin zakończenia tego zada-
nia. Jesteśmy po rozstrzygnięciu 
przetargu i podpisaniu umowy 
na Osiny, w ramach przedsięwzię-
cia „zaprojektuj i wybuduj”, termin 
realizacji do września 2020. Trwa 
procedura przetargowa na termo-
modernizację szkoły w Domecku, 
termin wykonania do lutego 2020. 
Czekamy na wyrażenie zgody 
na przedłużenie drugiego etapu 
prac w Samorządowym Ośrodku 
Kultury, to zadanie realizowane 
w ramach PROW i Urząd Marszał-
kowski Województwa Opolskiego 
musi wyrazić zgodę na zaplano-
wane zmiany. Czeka nas jeszcze 
ulica Bursztynowa w Komprachci-
cach oraz całe Wawelno.

Te ważne inwestycje powoli wchodzą 
w fazę realizacji, czy możemy się 
spodziewać kolejnych projektów?
– Złożyliśmy wniosek na moder-
nizację PSZOK-u (Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów – red.), 
można otrzymać milion złotych 
dofinansowania, jeśli otrzymamy 
wsparcie to będzie to przedsię-
wzięcie związane z ogrodzeniem, 
wybrukowaniem całego terenu, 
oświetleniem, kontenerami, wagą, 
powstałby też punkt „Drugie Życie 
Odpadów”. Rozstrzygnięcie jesie-
nią z realizacją zadania w 2020 
roku.

Nadchodzi lato i moc wydarzeń…
– To prawda, zaczynamy już 
w maju: 20 maja Piknik Ekolo-
giczny dla klas I-III, rozstrzyg-
nięcie konkursów plastycznych 
w ramach realizacji projektu 
„Wspólna akcja segregacja – 
działania informacyjno – edu-
kacyjne dotyczące gospodarki 
odpadami w gminach Opole, Kom-
prachcice i Turawa”. W ramach 
pikniku planujemy przedstawienie 
teatralne oraz przeprowadzenie 
warsztatów edukacyjnych. Ten 
projekt jest współfinansowany 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014‒2020. 
W czasie trwania Pikniku ucznio-
wie klas starszych mają sportowe 
zakończenie roku.
Zapraszamy na szczególną imprezę, 
która będzie miała miejsce w połowie 
czerwca…
– Tak, trzy dni – od 14 do 16 
czerwca, z finałem, którym bę-
dzie „Festiwal Latawców”. W pią-
tek po raz pierwszy w plenerze 
odbędzie się „Festiwal w Klima-
tach Bluesa i Rocka”, w sobotę 
– zawody sportowo-pożarnicze, 
a popołudniem występ zespo-
łu disco-polo Bayer Full, potem 
zabawa biesiadna. W niedzielę 
„Festiwal Latawców” – warsztaty 
i wspólne puszczanie latawców. 
Otrzymaliśmy na tę imprezę 
wsparcie z Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich, które przyznało 
najciekawszym imprezom gmin 
członkowskich fundusze na or-
ganizację tych wydarzeń.

Po raz kolejny impreza gminna odbywa 
się na obszarze Aeroklubu Opolskiego…
– Bardzo staram się pokazać, 
że mamy coś, czego nie ma żadna 
inna gmina – Aeroklub Opolski, 
który zresztą jako partner będzie 
prowadzić wydarzenia prezentacji 
sprzętu, lotów szybowcowych. 
Zawsze szukałem jakiejś formuły, 
która będzie charakterystyczna 
dla naszej gminy, w bezpiecznym 
terenie. Aeroklub to dla nas zna-
komity partner, mam nadzieję, 
że właśnie tam będą się odbywać 
cyklicznie takie wydarzenia.

Co nas czeka jeszcze przed 
wakacjami?
– Czerwiec to już tradycyjnie wrę-
czenie nagród „Komprachcickie 
Orły”, w czerwcu też odbędą się 
Komprachcickie Walki Robotów, 
czeka nas też letni festyn w Osi-
nach.

A jesienią?
– W tym roku dożynki organizu-
je sołectwo Domecko, w piątek 
odbędzie się dyskoteka z Radiem 
Park, w sobotę Turniej Sołectw, 
a w niedzielę – dożynki. We wrześ-
niu odbędzie się też jubileusz sie-
demdziesięciolecia piłki ręcznej 
w gminie Komprachcice. W pla-
nach jest organizacja spotkania 
wszystkich byłych i obecnych za-
wodników, działaczy i trenerów, 
turnieje sportowe i mecze ligowe.

Dziękuję za rozmowę.
Dagmara Duchnowska

ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY KOMPR ACHCICE ,  LEONARDEM PIE TRUSZK Ą

NIE JESTEŚMY ZAWIESZENI W CHMURZE  

Oczywiście, że mam takie same obawy, jak 
wielu moich kolegów – żeby nie okazało 
się, że to znów będzie koszt samorządu. 
A samorząd to my wszyscy, to nie jest coś, 
co jest zawieszone w chmurze. Dokładając 
kolejne pieniądze na oświatę, na opiekę 
społeczną, na inne programy narzucane 
przez rząd, z czegoś będziemy zabierać.
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KOMPR ACHCICE I  OKOLICE

DZIEJE SIĘ W GMINIE
Termin nadsyłania zgłoszeń: 
29 maja 2019 r. W festiwalu 
mogą wziąć udział wykonawcy 
z całego kraju, w czterech ka-
tegoriach: I – soliści 6–9 lat, II 
– soliści 10–13 lat, III – soliści 
14–16 lat, IV – soliści powyżej 
16 lat.

O zakwalifikowani do poszcze-
gólnych kategorii decyduje data 
urodzenia. Organizator zastrze-
ga sobie prawo zmiany katego-
rii wiekowej lub przeniesienia 
uczestnika do innej kategorii, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
Jeśli do którejś kategorii zgło-
si się mniej niż 5 solistów – 
organizator zastrzega sobie 
możliwość odwołania danej 
kategorii.

Warunkiem uczestnictwa jest 
przesłanie poprawnie wypeł -
nionego kompletu dokumen-
tów – do pobrania na stronie 
internetowej sokkomprachci-
ce.pl na adres: Samorządo -
wy Ośrodek Kultury, 46–070 
Komprachcice, ul. Niemod -
lińska 2, lub w wersji elek-

tronicznej na adres e -mail:  
promocja@sokkomprachcice.pl 
oraz wpłata akredytacji w wy-
sokości 10 zł za solistę do 29 
maja 2019 r. na numer rachunku 
bankowego Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Komprachci-
cach: 

PKO BP SA 80 1020 3668 0000 
5302 0015 7172 – z dopiskiem 
AKREDYTACJA – imię nazwisko 
uczestnika (akredytacja – wią-
że się z otrzymaniem poczę -
stunku).

Uczestnicy prezentują dwie pio-
senki z repertuaru Anny Jantar 
bądź twórczości Jarosława Ku-
kulskiego.

Jury, które przyzna trzy nagrody 
w każdej z kategorii, będzie 
oceniać: interpretację utwo -
ru, przygotowanie muzyczne, 
walory artystyczne.

Osoba do kontaktu: Patry -
cja P ikos ,  510 4 63 4 61,  
promocja@sokkomprachcice.pl

Dom Spotkań w Dziekaństwie 
będzie jednym z obiektów 
tworzących infrastrukturę 
Samorządowego Ośrodka 
Kultury, który po podpisaniu 
umowy z Gminą Komprachci-
ce stał się administratorem 
obiektu wraz z otaczającym 
go terenem. W budynku będzie 
prowadzona działalność zgod-
na z celami instytucji kultury, 
a majowy koncert inauguruje 
nową funkcję Domu Spotkań.
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Wydarzenie nie tylko dla pa-
sjonatów robotyki – w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach 22 czerw-
ca od godz. 10.00 do 15.00 
odbędą się Komprachcickie 
Walki Robotów. 
Wstęp wolny.

Letnia impreza na terenie Aeroklubu Opolskiego w Polskiej No-
wej Wsi trwa od piątku do niedzieli. W weekend 14-16 czerwca 
odbędą się poza Festiwalem Latawców: „Festiwal w Klimatach 
Bluesa i Rocka”, koncert zespołu disco-polo Bayer Full i gminne 
zawody strażackie. O szczegółach tego wydarzenia w wywiadzie 
z Wójtem Gminy Komprachcice – Leonardem Pietruszką, strona 3.
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Reprezentanci Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej OSP Domecko startowali 
w turnieju po raz drugi. 
W minionym roku w gminnym eta-
pie uczestniczyli po raz pierwszy, 
cztery osoby z drużyny przeszły 
do etapu powiatowego. W tym roku 
tylko strażacy 
z młodzieżowej 
drużyny z Dome-
cka awanso -
wali do etapu 
powiatowego, 
a po przejściu 
z  s u kc e s e m 
i tych eliminacji 
zakwalifikowa-
li się do udziału w etapie woje-
wódzkim, który odbył się w Brzegu 
25 kwietnia. Młodym strażakom 
z Domecka niewiele zabrakło 
do reprezentowania Opolszczyzny 
w wielkim finale.
– Nie czuję rozczarowania – mówi 
Karolina Skrzipczyk (13 l.). – Po-
szło nam bardzo dobrze i na pewno 
w przyszłym roku znów weźmiemy 
udział w turnieju.
Turniej organizuje Zarząd Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Opolu, w tym roku była to już 
trzydziesta druga edycja straża-
ckich zmagań. Do Brzegu, na wo-
jewódzkie eliminacje przybyło 53 
laureatów z dziewięciu powiatów 
województwa opolskiego. Karolina 
i Andrzej reprezentowali powiat 
opolski – druhna w kategorii szkół 
podstawowych, a druh – w kate-
gorii gimnazjalistów i uczniów klas 
VII-VIII. W turnieju jest jeszcze 
kategoria szkół podstawowych, 
czyli uczniów klas I-VI.
Do konkursu wiedzy i umiejętno-
ści pożarniczych przygotowywała 
zawodników druhna Nikol Rimpler, 
która prowadzi drużynę. Zarówno 
Karolina, jak i Andrzej Smolin (14.l) 
zwracają uwagę na szczególną 
pomoc strażaczki:
– Mieliśmy zajęcia z Nikol, ćwiczy-
liśmy znane już rzeczy, uczyliśmy 
się nowych. Nikol przesłała nam 
wiele plików, testów i wydruków – 
wymienia Karolina.
Przygotowania rozpoczęły się już 
na etapie gminnym konkursu, z Do-
mecka uczestniczyło w nim sie-
demnaścioro młodych strażaków. 
Do etapu powiatowego zakwali-
fikowali się tylko reprezentanci 
jednostki OSP Domecko – sześć 
osób. Dwójka najlepszych, czyli 
Karolina i Andrzej wystartowali 
w rywalizacji o etap ogólnopolski.

Bycie strażakiem to dla wielu mło-
dych mieszkańców Domecka praw-
dziwa pasja. Z pewnością dzieje 
się tak, dzięki osobowości Nikol 
Rimpler, która prowadząc drużynę 
młodzieżową, skupia się na kształ-
ceniu przyszłych strażaków nie 

tylko przed za-
wodami. Dzie-
ci – najmłodsi 
mają zaledwie 
cztery lata – 
oraz młodzież 
s p o t y k a  s i ę 
systematycz-
nie, poszerza-
j ą c  w i e d z ę , 

umiejętności i przygotowując 
się do uczestnictwa w akcjach. 
Obecnie w Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej w Domecku działają 
dwadzieścia cztery osoby.
– Na terenie gminy chyba jesteśmy 
najczęściej spotykającą się druży-
ną, wciąż przychodzą nowe osoby, 
podczas obchodów Święta Stra-
żaka byli uroczyście przyjmowani 
kolejni członkowie. Zachęcamy 
do udziału w zajęciach, można 
przyjść i zobaczyć, jak to wygląda. 
Nie ma przymusu uczestniczenia 
czy przyłączenia się do grupy. 
Dzieci mają różne zainteresowa-
nia i różne potrzeby – zaprasza 
Nikol Rimpler.

Zaplanowane przez strażaków 
z jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi 
uroczystości związane z jubileuszem 85 
lat istnienia musiały zmienić charakter. 
Druhowie zaczynają przygotowania 
do zakupu nowego samochodu, 
więc każda złotówka się przyda. 
OSP, które działa w KSRG i jest 
jednostką wyspecjalizowaną – wy-
sokościową – otrzymała wsparcie 
finansowe na zakup nowego, nie-
zbędnego wozu.
– Będzie to samochód typu śred-
niego, ratowniczo-gaśniczy – mówi 
Łukasz Dydzik, członek zarządu 
OSP Polska Nowa Wieś i dodaje: – 
Ponieważ to poważny etap w histo-
rii naszej jednostki postanowiliśmy 
sprawdzić w trzech jednostkach 
– w Siołkowicach Starych, Zagwiź-
dziu i w Jełowej – które już nabyły 
takie samochody, jak się sprawują, 
jakie rozwiązania się sprawdzają, 
a z czego można zrezygnować.
Strażacy z Polskiej Nowej Wsi 
otrzymali dotację z NFOŚiGW 
oraz WFOŚiGW – w sumie 260 
000 złotych, 150 000 zł – z KSRG, 
z budżetu gminy na zakup samo-
chodu przeznaczono 350 000 

złotych. Została określona spe-
cyfikacja minimum, która wskazuje 
niezbędny zakres wyposażenia 
wozu. Obecnie trwa procedura 
przygotowania niezbędnych do-
kumentów. Przetarg na wykonanie 
wozu przeprowadzi jednostka OSP 
w Polskiej Nowej Wsi – została już 
powołana komisja przetargowa 
i jest szansa, że w czerwcu tego 
roku wybór wykonawcy samocho-
du zostanie zakończony.
– Jeśli tak się stanie, wczesną je-
sienią, w sierpniu lub we wrześniu 
samochód powinien być gotowy 

– mówi Łukasz Dydzik.
Przygotowanie wozu strażackiego 
to nie zakup auta w salonie – wóz 
budowany jest od podstaw, na spe-
cjalne zamówienie, musi być dosto-
sowany do potrzeb i specjalizacji 
jednostki, a firm, które wykonują 
takie zlecenia, czyli zajmują się 
zabudową tzw. samochodów spe-
cjalnych, jest w Polsce zaledwie 
kilka.

Dagmara Duchnowska
Zdj. Na okładce: Vanesa Kopton

POL SK A NOWA WIEŚ,  WAWELNO, DOMECKO

DZIĘKI NIM BEZPIECZNI

W tym roku w dniu św. Floriana towarzy-
szyliśmy jednostce OSP w Domecku, która 
okazji do świętowania miała jeszcze więcej: 
Karolina Skrzipczyk i Andrzej Smolin jako 
jedyni reprezentanci gminy Komprachcice 
wzięli udział w Wojewódzkich Eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

druh andrzej smolin

druhna karolina skrzipczyk

druhna nikol rimpler
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Przed świętami, które zawsze spę-
dzają w gronie rodziny, seniorzy 
z Komprachcic spotkali się trady-
cyjnie na Śniadaniu Wielkanocnym, 
podczas którego na stołach pojawi-
ły się pyszne potrawy przygotowane 
przez członków – a zasadzie, przez 
członkinie – Klubu.
W tym dniu nie zabrakło również 
prezentacji talentów artystycznych 
seniorów. W konkursie na najpięk-
niejszą palmę jury w składzie: radni 
– Anita Jesse i Gerard Zając oraz 
kierownik GOPS – Waldemar Chmiel 
nie mieli łatwego wyboru. W ka-
tegorii prac grupowych pierwsze 
miejsce zajęli: Barbara Woźniak, 
Krystyna Lachnik i Monika Porem-
ba. Drugie: Teresa Janecko i Regina 
Pawletta, a trzecie: Maria Pikos, 
Dorota Zdybel, Anna Kacuda i Maria 
Nikolajczyk. Komisja wyróżniła: 
Luzi Majer, Annę Pokraczyńska, 
Teresę Kobczyk i Alicję Nowicką. 
Wśród prac indywidualnych doce-
niono: Marię Żbikowska – I miejsce, 
Teresę Sowada – drugie i Henryka 
Słabonia – trzecie. 

W Publicznym Przedszkolu w Kom-
prachcicach dzieci ze wszystkich 
grup czekało fantastyczne wyda-
rzenie – do placówki przyjechała 
z Warszawy Maja Chorzępa: cza-
rodziejka baniek mydlanych

W przedszkolu bardzo często or-
ganizowane są oryginalne i twór-
cze spotkania, tym razem dzieci 
zafascynowała była nauczycielka, 

a obecnie instruktorka warsztatów 
plastycznych i trenerka … mydla-
nych baniek. Od maleńkich, które 
przesuwały się nad głowami przed-
szkolaków po olbrzymie, w których 
mogła się schować nawet dwójka 
dzieci – wszystkie bańki czarowały 
malców. Instruktorka zadbała o to, 
by do pokazów angażować przed-
szkolaków – chętni byli wszyscy.
Maja Chorzępa była nauczycielką, 

kiedy poznała uczestniczkę progra-
mu „Mam talent! ”, która zdradziła 
jej tajniki tworzenia niezwykłych 
wrażeń z użyciem popularnej za-
bawy tworzenia baniek mydlanych. 
Początkowa pasja przerodziła się 
w nowy zawód, dzięki któremu 
dzieci z komprachcickiej placów-
ki mogły przeżyć magiczny dzień.

KLUB SENIOR A

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

KOMPR ACHCICE

BAŃKI W PRZEDSZKOLU
Domowy przepis na płyn do 
tworzenia baniek: 1 litr wody,3 łyżki 
płynu do mycia naczyń, 1 łyżeczka 
gliceryny. Zabawa gotowa!
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DZIĘKI NIM BEZPIECZNI 
4 maja to dla wszystkich straża-
ków dzień wyjątkowy. Uczczenie 
Św. Floriana, swojego patrona, 
członkowie wszystkich jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 
zawsze obchodzą uroczyście. 
W celebrowaniu dnia towarzyszą 
im mieszkańcy, którzy doceniają 
bezpieczeństwo, jakie gwarantują 
im druhny i druhowie.

W tym roku okazji do świętowania 
było więcej: druh jednostki OSP 
Wawelno – Hubert Skrzypczyk 
otrzymał z rąk Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego Odznakę 
Honorową „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Opolskiego”, jednostka 
z Polskiej Nowej Wsi obchodziła 
85 lat i właśnie planuje zakup no-
wego wozu strażackiego, a dzięki 

młodym druhom z Domecka gmi-
na Komprachcice po raz pierwszy 
miała swoich reprezentantów 
na wojewódzkich eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”.

Więcej na str. 6
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26 BĄDŹ EKO Z NAMI!

Bartek zagra o mistrzostwo!

Zmagania w młodszej grupie wie-
kowej „2” finału Wojewódzkiego 
Turnieju Kinder+Sport wygrali 
Aleksander Peljan – wybrany MVP 
oraz Bartek Blachucik, który jest 
uczniem szkoły w Domecko, ale 
trenuje w „Jedenastce”. Dwójka 
ma wielkie szanse na mistrzostwo 
Polski. Trzymamy kciuki!

Berland się rozwija

Do sztabu szkoleniowego Ber-
landu dołączył Błażej Korczyński 
aktualny selekcjoner Reprezen-
tacji Polski w Futsalu. To znako-
mite wsparcie dla zawodników 
klubu Berland Komprachcice 
Futsal Team, który kończy sezon 
na czwartym miejscu!

Ręczna na wysokim poziomie

Szczypiorniści LKS OSiR Kom-
prachcice, startujący w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych 
w piłce ręcznej reprezentowali wo-
jewództwo opolskie i wywalczyli 
awans do 1/8 finału. Znakomicie 
walcząc na boisku zajęli trzecie 
miejsce, co, niestety, nie dało im 
awansu do 1/4 finału. 

Ważny jubileusz

Trwają przygotowania do obcho-
dów siedemdziesięciolecia piłki 
ręcznej w gminie Komprachcice. 
W dniach 27–29 września tego 
roku, podczas uroczystości jubile-
uszowych spotkają się działacze, 
zawodnicy, trenerzy.

Dagmara Duchnowska

Trzy drużyny Sukcesu Komprachci-
ce wzięły udział w Finale Woje-
wódzkim turnieju Kinder+Sport 
dziewcząt, i wszystkie trzy wy-
walczyły prawo startu w Finale 
Mistrzostw Polski w mini piłce 
siatkowej. Turniej jest rozgry-
wany w trzech kategoriach wie-
kowych: „dwójki” (rocznik 2008 
i młodsze), „trójki” (2007) oraz 
„czwórki” (2006). Finał Mistrzostw 
Opolszczyzny odbył się w Pacz-
kowie, a w każdej kategorii rywa-
lizowało 8 najlepszych zespołów 
naszego województwa. Oprócz 
zawodniczek Sukcesu w imprezie 
wystąpiły młode siatkarki z Opo-
la, Kędzierzyna-Koźla, Kluczbor-
ka, Nysy, Niemodlina i Rogów. 
Wszystkie zespoły z Komprachcic 
od początku imprezy grały bardzo 
dobrze i po niezwykle emocjonu-
jącej walce zdobyły tytuły wicemi-
strzowskie, awansując tym samym 
do Finału Ogólnopolskiego, który 
odbędzie się 23–26 czerwca w Za-
brzu. Dla Sukcesu będzie to szósty 
finał z rzędu.
W „dwójkach” klub z Komprachcic 
reprezentowały: Malwina Dobosz, 
Hanna Froń, Antonina Proszko-
wiec. W „trójkach”: Dominika Kan-
dziora, Hanna Osińska, Małgorzata 
Radzik, Wiktoria Góra. W „czwór-
kach”: Wiktoria Gola, Amelia Ma-
rek, Iga Rybak, Pola Gumulak i Maja 
Pytlik.

Jest to jedno z największych osiąg-
nięć klubu w historii, w Finale Ogól-
nopolskim prawo startu mają tylko 
mistrzowie i wicemistrzostwie wo-
jewództw. Jest to kolejne dokona-
nie siatkarek Sukcesu w ostatnim 
czasie, wcześniej reprezentując 
szkołę z Komprachcic zajęły drugie 
miejsce w Mistrzostwach Woje-
wództwa Szkół Podstawowych 
i czwarte wśród klas gimnazjal-
nych.
Oto najlepsze drużyny Opolszczy-
zny w mini piłce siatkowej dziew-
cząt:
 „Dwójki”:
1. ECO UNI I Opole
2. LUKS Sukces Komprachcice
3. ECO UNI II Opole
 „Trójki”:
1. ECO UNI I Opole
2. LUKS Sukces Komprachcice
3. ECO UNI II Opole
 „Czwórki”:
1. ECO UNI Opole
2. LUKS Sukces Komprachcice
3. UKS Jedynka Kluczbork

SPORT

MIGAWKI SPORTOWE

PI ŁK A SIATKOWA

POTRÓJNY SUKCES KLUBU Z KOMPRACHCIC

PYTANIE KONKURSOWE NR 3:
Gmina Komprachcice stara się o pozyskanie funduszy na zmodernizowanie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów, w tym uruchomienie miejsca pod nazwą „Drugie życie 

odpadów”. O jaką kwotę może powalczyć komprachcicki samorząd na tę inwestycję?

Wpisz liczbę na karcie odpowiedzi konkursowych.
Odpowiedzi szukaj w artykułach opublikowanych

w tym numerze „Wieści Gminy Komprachcice”.
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