
Gdy na niebie, 
wśród zimowej mroźnej ciszy błyśnie gwiazda, 
niech narodzi się zbawienie w każdej duszy...

Boży pokój niech zagości w każdym sercu, 
niech wypełni życie Wasze wiara, 
nadzieja i miłość...

Czytelnikom „Wieści Gminy Komprachcice” 
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składają:

Wójt Gminy Komprachcice 
- Leonard Pietruszka

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy 
- Krzysztof Szopa

oraz Radni

Św. Marcin wróży pogodę?
str. 5

Szlachetni po raz siódmy 
str. 3

Projekt dla Domecka
str. 7 
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Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych adresowany jest 
do osób, które cenią sobie tradycję i chcą się podzielić 

swoją artystyczną wizją.

Praca konkursowa (nie więcej niż jedna dla każdej z wy-
branych kategorii) powinna mieć charakter przestrzen-
ny, być stabilna i zostać dostarczona do Samorządowe-

go Ośrodka Kultury w Komprachcicach,  
ul. Niemodlińska 2, do 12 grudnia br.

Technika wykonania szopek – dowolna. Pracę należy 
opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko 

autora/autorów.

Niezbędne dokumenty (regulamin, karta zgłoszenia, 
zgody) są do pobrania na stronie sokkomprachcice.pl 

Wyniki zostaną zaprezentowane podczas tegorocznego 
jarmarku (14 grudnia).

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
indywidualnej oraz grupowej 
(rodzina, klasa, przyjaciele).

Jury przyzna trzy miejsca w każdej kategorii, jednocześ-
nie zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Członkowie komisji wezmą pod uwagę: nawiązanie 
do tradycji, architekturę, wykonanie elementów/posta-
ci, kolorystykę, nowatorstwo, dekoracyjność, kreatyw-

ność, ogólne wrażenie estetyczne.
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Mieszkańcy Domecka, Pucnika i Nowej Kuźni (gm. Prószków) 
po raz kolejny wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka”  
i 6 grudnia zawieźli potrzebującemu mieszkańcowi Krapkowic 
niezwykłe prezenty.

W tym roku w całej Polsce 14 562 rodziny 
otrzymają wsparcie, dzięki zaangażowaniu 
takich ludzi, jak mieszkańcy Domecka, Pucnika 
i Nowej Kuźni. Po otwarciu bazy rodzin można 
było rozpocząć cały proces. Wierni z parafii 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
dowiedzieli się, kto w tym roku został wybrany 
przez organizatorów reprezentowanych przez 
Angelikę Giza i Damiana Różyczkę.
– Wybierając osobę czy rodzinę, której chcemy 
pomóc musimy połączyć ich potrzeby z na-
szymi możliwościami. Szacujemy, ile możemy 
zebrać datków i co za tę kwotę możemy kupić 
– tłumaczy Angelika Giza.
W tym roku wsparciem „Szlachetnych” z Do-
mecka został objęty mieszkaniec powiatu 
krapkowickiego.
– Wybraliśmy samotnego pana mieszkającego 
w Krapkowicach – zmaga się z cukrzycą i nie-
dostatkiem. Prócz produktów spożywczych 
czy higienicznych, potrzebował także mebli, 
pościeli, naczyń, węgla, sprzętu medycznego. 
Wszystko to udało się kupić z datków – mówi 
pani Angelika.
Ekipa z Domecka wcześniej przeprowadzała 
akcje w inny sposób – mieszkańcy przynosili 
produkty, ale ponieważ część z nich się po-
wtarzała, zasady wspierania potrzebujących 

zostały zmienione. W tym roku wiernym udało 
się zebrać cztery tysiące złotych.
– Wszystko zawsze odwozimy osobiście, to na-
sza tradycja, że nigdy nie zostawiamy paczek 
w magazynie – zapewnia Angelika Giza.
W trakcie przygotowań „paczki” najważniejsza 
jest logistyka, w tym transport. Przywiezienie 
kanapy, załatwienie opału wraz z podwózką, 
pakowanie, zawiezienie darów do potrzebują-
cych – to, w przypadku działań na tak szeroką 
skalę, poważne przedsięwzięcie. W tym roku 

bardzo dużo osób przyszło pakować prezenty, 
najbardziej cieszy fakt, że coraz więcej wśród 
„Szlachetnych” jest ludzi młodych.

Dagmara Duchnowska

W Domecku zostały przyznane nagrody za osiągniecia 
członków oddziału komprachcice (nr 0253) Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi pocztowych. 160 ptaków zostało 
zaprezentowanych podczas wystawy towarzyszącej 
podsumowaniu roku.

Wystawa oddziałowa organizowana jest raz 
w roku, podczas jej trwania można podziwiać 
ptaki zaprezentowane przez hodowców, 
wtedy też dokonuje się wręczenia nagród 
za cały rok. Tutaj dokonujemy wyboru gołębi 
na wystawę okręgową. W Domecku przed-
stawiciele oddziału (w sumie 200 członków, 
działających w 10 sekcjach) pokazali 160 
gołębi.

W ciągu roku każdy z gołębi dorosłych bierze 
udział w 14 lotach, młodsze – tylko w sześciu. 
Przygotowania wymagają systematycznych 
treningów i właściwej opieki nad ptakami.
– Tego czasu zawsze jest za mało: sprzą-
tanie, opieka, dbanie o zdrowie, wywożenie 
na treningi raz w tygodniu, a wokół domu 
trenowanie codzienne – mówi Tomasz Majer 
członek zarządu okręgu, skarbnik, a zarazem 
wiceprezes oddziału, tegoroczny Super-
mistrz. Tytuł ten przyznaje się za całorocz-
ne osiągnięcia zarówno w lotach ptaków 

młodych, jak dorosłych. Mistrzem w lotach 
gołębi dorosłych został Krystian Dziony 
z Prószkowa, a gołębi młodych – Andrzej 
Libawski z Kępy.
– Od chwili stania się hodowcą do pierw-
szych osiągnięć jest długa droga. Punkty 
w ciągu roku zbierają wszyscy, ale wiadomo, 
że mistrzem może zostać tylko jedna oso-
ba – mówi Tomasz Majer. Gołąb hodowcy 
(na zdjęciu) reprezentował Polskę podczas 
wystawy na Słowacji dwa lata temu i otrzymał 
srebrny medal. Pan Tomasz sam ma 120 
gołębi, w tym 50 młodych.
Działalność sekcji oddziału komprachcickie-
go to również wyznaczenie punktu wkładań, 
czyli miejsc, z których gołębie startują i wra-
cają do domu. A skąd gołębie wiedzą, gdzie 
wrócić? Na to pytanie wciąż nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi, a powrót do swojego 
gołębnika tłumaczony jest instynktowną 
potrzebą dążności do gniazda.

– Nasi bardzo dawni przodkowie też nie mieli 
znaków drogowych, ale zawsze wiedzieli, 
w którą stronę należy iść. Myślę, że tak 
samo jest z gołębiami. Myśmy zatracili tę 
umiejętność, a one nie – mówi Tomasz Majer.

Dagmara Duchnowska

DOMECKO

SZLACHETNI PO RAZ SIÓDMY

DOMECKO

GOŁĘBIE ZAWSZE WRACAJĄ

2 miliony osób żyje w Polsce 
w skrajnym ubóstwie, w tym prawie 

pół miliona dzieci.
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WYDARZENIA ROKU 2019
TYLKO RÓWNIE SZCZĘŚLIWYCH CHWIL I UDANYCH PROJEKTÓW W 2020!

NAJLEPSZY PROJEKT Z WAWELNA!

Sołectwo Wawelno zgłosiło jeden 
ze swoich projektów – „Wiejski 
sad” – do konkursu „Piękna Wieś 
Opolska” w kategorii „Najlepszy 
projekt”. I odnieśli wielki sukces: 
zasłużone pierwsze miejsce! 
Uroczystość wręczenia nagrody 
i czeku na 10 000 zł odbyła się 
podczas dożynek wojewódzkich. 
Przedsięwzięcie, innowacyjne 
w skali gminy i powiatu, przynosi 
mieszkańcom konkretne korzy-
ści: możliwość korzystania z za-
sobów sadu, edukację z zakresu 
bioróżnorodności i estetycznie 
zaaranżowane miejsce, sprzyja-
jące odpoczynkowi mieszkańców 
i turystów. Pomysł otrzymał wspar-
cie w ramach programu „Działaj 
lokalnie”, wdrażanego na tym ob-
szarze przez Stowarzyszenie „Part-
nerstwo Borów Niemodlińskich”. 
Koncepcję wiejskiego sadu wsparł 
również Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Opolskiego, w ramach 
programu „Bioróżnorodność Opol-
szczyzny – skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego”.

STRAŻACY Z DOMECKA ZAGRALI PO RAZ 
PIERWSZY Z NAJWIĘKSZĄ ORKIESTRĄ ŚWIATA

W dorocznej akcji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy wziął 
udział sześcioletni wtedy Franek 
Czech. Był to pierwszy występ 
przedstawicieli gminy Komprachci-
ce w WOŚP i zdecydowanie udany! 
Strażacy zebrali 11 489 złotych i 42 
grosze na zakup sprzętu dla spe-
cjalistycznych szpitali dziecięcych. 
To znakomity wynik dla tej małej 
społeczności, która zadebiutowała 
w tej wielkiej, ogólnopolskiej akcji.

POZYTYWNA ENERGIA 
PODCZAS MARATONU ZUMBY!

Maratony organizowane przez Jo-
annę Wencel i Anię Cichoń zawsze 
mają niezwykły charakter i wymiar 
charytatywny. Zumbę w 2019 roku 
zatańczyło blisko 200 osób dla 
chorej na mukowiscydozę Emilki 
Urbanik. Była to trzecia edycja 
maratonu, a fanki i fani tej for-
my aktywności fizycznej i ludzie 
o wielkim sercu już nie mogą się 
doczekać kolejnego spotkania 
w hali OSiR w Komprachcicach!

70 LAT PIŁKI RĘCZNEJ!

Wyjątkowe święto: 70 lat LZS 
i promocja popularnej w gminie 
Komprachcice dyscypliny. Spor-
towcy, działacze społeczni i sym-
patycy piłki ręcznej spotkali się 27 
września 2019 roku, by nie tylko 
powspominać dawne sportowe 
czasy, docenić współczesne za-
angażowanie trenerów i sportow-
ców w propagowanie piłki ręcznej, 
obejrzeć wystawę oraz film, ale 
też, by odebrać zasłużone medale 
i odznaki. Organizatorami jubileu-
szu był Wójt Gminy Komprachci-
ce, Leonard Pietruszka i dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Arka-
diusz Tabisz.

W ROKU 2019 RODZINNE PODBIEGI ODBYŁY SIĘ 
PO RAZ PIĄTY!

30 czerwca wydarzyła się kolejna 
edycja niezwykłej imprezy sporto-
wej, w której uczestniczyli zarówno 
amatorzy biegania i „kijków”, jak 
i profesjonalni sportowcy, którzy 
spotkanie w Komprachcicach trak-
tują jako przygotowanie do kolej-
nych wyzwań. W tym roku trasa 
biegu miała długość 6 kilometrów, 
a marsz nordic walking – 3,4 km. 
Najstarszym uczestnikiem imprezy 
był przedstawiciel Gminy Kom-
prachcice – pan Hubert Skrzipczyk 
z Wawelna (rocznik 1934), najmłod-
szym, również mieszkaniec naszej 
gminy – Konrad Zyla z Polskiej 
Nowej Wsi (rocznik 2012). 

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA W OCHODZACH

Latem 2019 roku została oddana 
do użytkowania ścieżka pieszo-
-rowerowa na trasie Komprachci-
ce- Ochodze. Mieszkańcy sołectwa 
korzystają z niej często, a bezpie-
czeństwo ich podróży znacząco 
wzrosło. Odcinek Komprachcice-
-Ochodze o długości 3,5 kilometra 
jest jedną z pierwszych tras, które 
będą tworzyć gminną sieć ścieżek 
dla pieszych i rowerzystów.

TRZY DNI ŚWIĘTOWANIA, 
CZYLI DOŻYNKI W DOMECKU!

To było wyjątkowe święto plonów 
– mieszkańcy Domecka stanęli 
na wysokości zadania i zorga-
nizowali imprezę, o której mówi 
się do dzisiaj. Z pewnością i spo-
łeczność Ochódz sprosta zadaniu, 
bo to właśnie oni w 2020 roku or-
ganizują dożynki gminne.

ZAWODY SENIORÓW – PIERWSZA EDYCJA!

Seniorzy z terenu województwa 
opolskiego spotkali się 24 paź-
dziernika 2019 roku w hali OSiR 
w Komprachcicach, by wziąć udział 
w zawodach sportowych. Organi-
zatorem był Klub Seniora „Uśmiech 
Seniorów” z pomysłodawczynią tej 
imprezy, Moniką Porembą na cze-
le. W szranki stanęło kilkanaście 
drużyn seniorów, a rozgrzewkę 
w ramach projektu „SkokPoZdro-
wie” poprowadzili znani sportowcy: 
Jacek Wszoła i Janusz Trzepizur.
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W Ochodzach, w których mieści się 
kościół pod wezwaniem tego świę-
tego, ten dzień listopada to szcze-
g ó l n y  c z a s , 
stanowiący za-
powiedź okresu 
świąt Bożego 
N a r o d z e n i a 
– wprowadza 
wiernych w na-
strój tajemnicy, 
wiary i czynienia dobra. Symbo-
lem tego jest właśnie św. Marcin. 
Po nabożeństwie w tamtejszym 
drewnianym kościele na teren re-
kreacyjny pod lasem przeszedł 
przez wieś pochód z jadącym 
na koniu św. Marcinem – miesz-
kańcom towarzyszyły pochodnie 

oraz gminna orkiestra dęta, która 
umilała czas uczestnikom spotka-
nia również później. Po zaprezen-

towaniu sceny 
upamiętniającej 
dobroć święte-
go, mieszkańcy 
zasiedli do bie-
siadnych stołów 
i – co oczywiste 
– smakowali 

pyszne rogale. Podobnie było 
w Wawelnie, gdzie nad stawkiem, 
jak każdego roku odbyło się po-
dobne święto. Spotkanie ubarwił 
występ uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wawelnie, któ-
rzy pod opieką Gabrieli Rosiak, 
nauczycielki języka niemieckie-

go przygotowali krótki program 
artystyczny. Wszyscy uczestnicy 
spotkania zostali poczęstowani 
pysznymi rogalami, których roz-
dano 400.
„Od świętego Marcina zima się za-
czyna” powiada przysłowie, jednak 
w tym roku Marcin nie przyniósł 
ani śniegu, ani mrozu. Dzień ten 
zwyczajowo służy do prognozowa-
nia kolejnych miesięcy – pogodny 
i suchy oznacza ponoć ostrą zimę. 
Jednak na liście powiedzeń jest też 
i takie: „Jaki Marcin, taka zima”. 
Dzień świętego Marcina pojawiał 
się często w przysłowiach i to nie 
tylko tych związanych z pogodą. 
Przypomnijmy, że dawniej za-
chowywano czterdziestodniowy 

dniowy post przed Adwentem, 
który był odpowiednikiem Wiel-
kiego Postu przed Wielkanocą. 
Zaczynano go 12 listopada, stąd 
przysłowie „Na świętego Marcina 
najlepsza gęsina, patrz na piersi, 
patrz na kości, jaka zima nam za-
gości”, bo właśnie na św. Marcina 
spożywano ostatni raz gęsi, czyli 
mięso. Święty Marcin jest patro-
nem m.in. pasterzy, opiekunem 
bydła, ptaków, a jego najbardziej 
rozpoznawalnym symbolem jest 
rogal, kształtem przypominający, 
jak głosi legenda, zgubioną przez 
konia świętego Marcina  podkowę.

Dagmara Duchnowska

10 listopada br. odwiedziliśmy sołectwa, 
w których zwyczajowo, od lat, odbywają 
się uroczystości z okazji dnia święte-
go Marcina. W Ochodzach i w Wawelnie 
mieszkańcy spotkali się i wspólnie 
spędzali czas, zgodnie z tradycją.

OCHODZE , WAWELNO

NA ŚWIĘTEGO MARCINA ZIMA SIĘ ZACZYNA

ZOSTAW SWÓJ PODATEK W GMINIE
Apelujemy: wysoki standard życia wymaga inwestycji we wszystkie gminne zasoby – bądźcie współtwórcami tego sukcesu!

Ponawiamy apel do mieszkańców, 
którzy jeszcze nie rozliczają się 
w Drugim Urzędzie Skarbowym, 
mimo, że mieszkają w gminie 
Komprachcice.
Jednym ze składników budżetu 
gminy jest kwota ze zwrotu części 
podatku od osób fizycznych. Aż 
37% naszych podatków trafia z po-
wrotem do gminy. Te pieniądze 
są przeznaczane na drogi, szkoły, 
przedszkola, żłobek, ochronę śro-

dowiska, 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. Podkreśla-

my, że zgłoszenie zmiany miejsca 
zamieszkania w Urzędzie Skarbo-
wym nie wymaga zmiany miejsca 
zameldowania czy wymiany ja-
kichkolwiek dokumentów. Jedyną 
zmianą będzie zmiana właści-
wości Urzędu Skarbowego, czyli 
wykazanie miejsca zamieszkania 
innego niż miejsce zameldowania.
Osoby, które rozliczają się z po-
datku dochodowego jako osoby 
fizyczne (nie prowadzące dzia-

łalności gospodarczej i niezare-
jestrowane jako podatnicy VAT) 
wypełniają formularz ZAP-3, 
który służy do informowania US 
o zmianie miejsca zamieszkania 
(jeżeli jest inne niż adres stałego 
zameldowania). Można go złożyć 
w US razem z zeznaniem rocz-
nym PIT, na którym też należy 
nanieść zmiany. Należy pamiętać, 
by o zmianie urzędu skarbowego 
powiadomić pracodawcę.
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Uczestnicy spotkania nauczyli 
się również kilku słów w języku 
estońskim, a chętni uczniowie 
mieli możliwość 
przeczy tania 
fragmentów po-
wieści w orygi-
nale, czyli w tym 
właśnie języku. 
Całość spot -
kania krążyła 
wokół tematu 
przyjaźni. Przy-
jacielem może 
być nie tylko 
mama, koleżanka z ławki, ale 
i ulubiony pluszak, a także jesień 
i jej malownicze krajobrazy, albo 
ulubiona gra, z którą spędzamy 
dużo czasu. Może być nim każdy, 
albo wszystko, co sprawia nam 
przyjemność i „z kim” lub „z czym” 
lubimy spędzać czas w radości. 
Każdy uczeń na otrzymanej kartce 

podpisanej po estońsku umieścił 
swoich przyjaciół – te ciekawe 
prace zostały zaprezentowane 

w szkole. Oczy-
wiście – tra -
d yc y jn ie  ju ż 
– szkolna bi -
blioteka zosta-
ła obdarowana 
b e z p ł a t n y m 
egzemplarzem, 
zawierającym 
sympat yczną 
dedykację tłu-
maczki (na zdj. 

obok). Za poświęcony młodzieży 
czas i zdradzenie tajników pracy 
tłumacza Annie Michalczuk po-
dziękowała uczennica Wiktoria 
Kapałka – Tomaszewska.

Stefania Gwóźdź 
(red. Dagmara Duchnowska)

MAGNOLIA DLA MARII I ROBERTA
Starosta Opolski przyznał „Mag-
nolie Powiatu Opolskiego” czyli 
nagrody dla wyróżniających się 
osobowości życia społecznego, 
kulturalnego, sportowego, go -
spodarczego. W kategorii „Spor-
towiec Roku” Magnolia trafiła 
do Marii Bartusz, wybitnej bad-
mintonistce, trenującej w klubie 
LUKS Domecko, zawodniczki Ka-
dry Narodowej Parabadmintona 
i utytułowanej sportsmenki.
Robert Klimek – instruktor Sa-
morządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach i wokalista 
otrzymał wyróżnienie w ramach 
dorocznego konkursu „Magnolie 
Powiatu Opolskiego” w kategorii 
„Edukator Roku”.

JESIENNE PIOSENKI
Po raz dziesiąty odbył się fe -
stiwal „Jesienne Nutki”. Jury 
– Anna Maczura, Gizela Sapok, 
Lechosław Mól – przyznało 
w kategorii I (soliści klas I-IV) 

I miejsce Joannie Szewczyk, II – 
Paulinie Dzinińskiej, III – Zuzan-
nie Krechowickiej. Wyróżnienie 
w tej kategorii trafiło do Pauli-
ny Paluszczak. Wśród solistów 
klas V-VIII najlepiej zaśpiewała 
Hanna Szkudlarek, II miejsce 
przypadło Jakubowi Wróblowi, 
a III – Krzysztofowi Pawlusowi. 
Wyróżniono Celinę Berini, Marty-
nę Antoniewicz, Filipa Baurona, 
Wiktorię Klimaszewską, Alek-
sandrę Sitnik, Maję Smolińską, 
Natalię Malorny, Martę Surmacz, 
Maję Nowicką.

ZDROWE ZĄBKI
Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Domecku, Pub-
l icznej Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego 
w Komprachcicach, Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Polskiej Nowej 
Wsi, Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Wawelnie oraz Publicz-
nej Stowarzyszeniowej Szkoły 

Podstawowej w Ochodzach mają 
zapewnione świadczenia zdro-
wotne z zakresu leczenia stoma-
tologicznego oraz korzystania 
z gabinetu dentystycznego dla 
uczniów szkół podstawowych. 
Gmina Komprachcice, reprezen-
towana przez Wójta Gminy- Le-
onarda Pietruszkę i „Stowarzy-
szenie na rzecz Rozwoju Wsi 
Ochodze” (prowadzące szkołę 
w tym sołectwie) zawarły po -
rozumienia z Jolantą Jednaki 
prowadzącą prywatny gabinet 
stomatologiczny w Komprachci-
cach.

PSY, KOTY I BERLAND
Kibicujący drużynie Berland 
Komprachcice będą mogli pod-
czas meczu, który odbędzie się 
15 grudnia br., o godz. 17.00 
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach przekazać 
dary dla potrzebujących zwierząt 
ze schroniska w Opolu. Organi-
zatorzy charytatywnej zbiórki 

liczą na dobrej jakości karmę dla 
psów i kotów, koce i smakołyki.

NOWE PLANY DLA MIEJSCOWOŚCI
Z końcem listopada radni pod-
jęli uchwały o przystąpieniu 
do zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego wsi: Polska Nowa Wieś, Wa-
welno, Domecko i Komprachcice.

OGNIOODPORNI Z DOMECKA
Niewysocy wzrostem, ale wielcy 
duchem najmłodsi strażacy z Do-
mecka dowiedli przed samym 
świętym Mikołajem, że doskona-
le radzą sobie w sytuacjach, gdy 
trzeba ratować ludzkie życie. 
W tym roku nie tylko pochwalili 
się wiedzą i umiejętnościami, ale 
również zaprezentowali idealny 
pokaz musztry. Przypominamy, 
że do sekcji Małych Florianów 
zawsze można się przyłączyć. 
Zbiórki odbywają się w czwartki 
o godz. 19:00, w remizie OSP 
w Domecku.

ANNA MICHALC ZUK

SPOTKANIE Z PISARKĄ JUŻ ZA NAMI!

KOMPR ACHCICE I  OKOLICE

KRÓTKO I NA TEMAT

uczniowie klas V b, V c i VI b PSP im. Jana 
Twardowskiego w Komprachcicach spotkali 
się z tłumaczką Anną Michalczuk podczas 
spotkania zorganizowanego w szkolnej 
bibliotece. Dowiedzieli się, na czym polega 
praca tłumacza książek – autorka chętnie 
odpowiadała na wszystkie pytania, a także 
odczytała fragmenty książki pt. „Ja, mama 
i nasi zwariowani przyjaciele”, którą niedaw-
no przetłumaczyła z języka estońskiego.
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Stowarzyszenie „Razem dla Domecka” jest 
inicjatorem i realizatorem projektu, który 
uzyskał wsparcie z Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, w ramach programu 
„Działaj Lokalnie”. Zaplanowane aktywno-
ści obejmują kilka miesięcy i różne obszary 
działań wiejskich – 16 listopada spotkaliśmy 
grupę mieszkańców, która zajmowała się 
pracami jesiennymi w parku.

Projekt nosi nazwę „Działamy 
od dziecka dla dobra Domecka” 
i to hasło ma swoje odniesienie 
w rzeczywistości – w akcję par-
kową zaangażowali się młodzi 
mieszkańcy wsi, wśród nich Franek 

Czech (na zdjęciu); również część 
innych działań projektowych adre-
sowana jest wyłącznie do nich, jak 
konkurs fotograficzny z nagrodami, 
który będzie miał niebawem swoje 
rozstrzygnięcie. Zwycięskie prace 
zostaną nagrodzone, a fotografie 
pojawią się na pocztówkach, pro-
mujących sołectwo.
W połowie listopada w zrewitalizo-
wanym parku w Domecku odbyły 
się prace porządkowe, konserwa-
cyjne i nasadzeniowe, mówi o nich 
Angelika Giza, szefowa Stowarzy-
szenia:
– Posadziliśmy pięćset cebulek 

krokusów, pięćdziesiąt drzew 
miododajnych i dwadzieścia krze-
wów. Jeśli przyjmą się wszystkie, 
wiosną nasz park będzie wyglądał 
kolorowo.
Z parku korzysta coraz więcej 
osób, na zajęcia wychodzą rów-
nież uczniowie szkoły. Jest tutaj 
bezpiecznie i czysto, to co cie-
szy najbardziej to fakt, że śmie-
ci znajdują się w koszach, a nie 
na ziemi. Park w Domecku staje się 
prawdziwą wspólną przestrzenią 
mieszkańców tej wsi.

Dagmara Duchnowska

Projekt „Działamy od dziecka dla dobra 
Domecka” to nie tylko park i tematy z nim 
związane, to również okazja do nawiązania 
jeszcze silniejszej współpracy między 
mieszkańcami wsi. Od jesieni mieszkańcy 
uczestniczą w warsztatach, a już od po-
czątku grudnia Domecko stało się wielkim 
świątecznym stołem.

W Domu Spotkań w Domecku, 
czyli w Starej Szkole zapachniało 
świętami już na początku grudnia. 
Mieszkanki sołectwa spotykały 
się podczas wspólnego piecze-
nia ciastek, pierników i innych 
pyszności. Dzięki takiej integracji 
możliwa była wymiana przepisów, 
a także rozmowy o świątecznych 
zwyczajach kulinarnych. Spotka-
nia odbywają się dzięki wsparciu 
w ramach projektu finansowanego 
przez Partnerstwo Borów Niemod-
lińskich, zgodnie z programem 
„Działaj Lokalnie”.
– W ramach projektu mamy 
warsztaty kulinarne, a w drugiej 
połowie grudnia – florystyczne. 
Prowadzimy je sami i wykonane 
ozdoby przekazujemy na potrzeby 
mieszkańców, seniorów, podobnie 

jak pierniki i inne słodkości. Po-
częstujemy nimi też uczestników 
spotkania opłatkowego – mówi 
Aleksandra Czech.
Panie w swoich domach korzystają 
z przepisów, z którymi są związane 
od lat, najczęściej receptury te 
przechodzą z pokolenia na po-
kolenie. W ramach warsztatów 
uczestniczki skorzystały z prze-
pisu Patrycji Smolin (obok).
– Każda gospodyni ma swój prze-
pis, na którym pracuje. Który do-
stała od mamy, teściowej, babci. 
Chcieliśmy jednak, aby te pierniki, 
przygotowywane przez nas, były 

miękkie i nie musiały leżakować. 
Właśnie taki doskonały przepis 
miała Patrycja – zdradza pani 
Aleksandra.
Na stołach w Starej Szkole pierniki 
zostały ozdobione, było ich bardzo 
dużo, ale to dopiero pierwszy etap.
– Pierwszego dnia zrobiliśmy pier-
niki z piętnastu kilogramów, czyli 
z połowy zakupionej mąki – mówi 
Hanna Różyczka.

Dagmara Duchnowska
Na zdjęciu: Izabela Krawczyk, Hanna 

Różyczka Monika Szymaniec,  
i Aleksandra Czech.

DOMECKO

OD DZIECKA DLA SWOJEJ WSI

DOMECKO

PIERNIKI MAJĄ MOC!
PRZEPIS NA PIERNIKI
PATRYCJI SMOLIN
80 dag mąki
30 dag masła
15 dag miodu
15 dag cukru
2 jajka
1 dag sody
1 łyżka kakao
1 op. przyprawy do piernika

Wszystkie składniki wymieszać, 
ugnieść, rozwałkować, powycinać 
ciastka i piec w temperaturze 
200 st. C 10–15 minut.

Smacznego świątecznego!
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Krapkowice

znajdź nas na Facebooku – profil „Wieści Gminy Komprachcice”

Gdy na niebie, 
wśród zimowej mroźnej ciszy błyśnie gwiazda, 
niech narodzi się zbawienie w każdej duszy...

Boży pokój niech zagości w każdym sercu, 
niech wypełni życie Wasze wiara, 
nadzieja i miłość...

Czytelnikom „Wieści Gminy Komprachcice” 
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składają:

Wójt Gminy Komprachcice 
- Leonard Pietruszka

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy 
- Krzysztof Szopa

oraz Radni

Św. Marcin wróży pogodę?
str. 5

Szlachetni po raz siódmy 
str. 3

Projekt dla Domecka
str. 7 
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Nr 11/2019LISTOPAD BĄDŹ EKO Z NAMI!
PYTANIE KONKURSOWE NR 10:

Ile krokusów zostało w listopadzie posadzonych przez mieszkańców 
Domecka w ich parku?

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

w tym numerze „Wieści Gminy Komprachcice”.

Ta impreza ma tak wielu fanów 
wśród biegaczy i zawodników nordic 
walking, że bywa – jak i w tym roku 
– że jest spora grupa sportowców, 
którzy nie mieszczą się w limicie 
zgłoszeń. Na starcie stanęło 179 
biegaczy i 70 amatorów nordic wal-
king. Doskonała pogoda dodała im 

skrzydeł, a znakomita organizacja 
sprawiła, że jak każda edycja, tak 
i ta została oceniona przez uczest-
ników niezwykle wysoko.
Zwycięzcą V Komprachcickiej 
Niepodległościowej Dychy, spor-
towego wydarzenia, które odbyło 
się 17 listopada br. został Włoch 

Roberto Dimiccoli, który dystans 
10 km pokonał z czasem 32 minut 
i 57 sekund. Biegacz reprezentował 
EKO Okna Runners Racibórz. Pierw-
szy z mieszkańców gminy, który 
zameldował się na mecie z czasem 
40 minut i 26 sekund był Robert 
Tomków.

Spośród biegaczek najszybsza oka-
zała się Barbara Łomnicka z MKS 
Siechnice, Wrocław z czasem 41 
minut, 39 sekund, a pierwsze miej-
sce w gronie zawodniczek z gminy 
Komprachcice zajęła Agata Majer 
z wynikiem 52 minuty 28 sekund.

wszystkie Wyniki zostały opublikowane 
na stronie osir.komprachcice.pl

Niżej prezentujemy pierwsze trzy 
miejsca w każdej z kategorii:

Mężczyźni – Bieg:
Roberto Dimiccoli, EKO Okna Runners 
Racibórz – 00:32:57
Marcel Chodura, LUKS MGOKSiR Kor-
fantów, Sowczyce – 00:33:58
Robert Figura, Team figura, Węża – 
00:34:51
Reprezentanci gminy Komprachcice:
Robert Tomków, Komprachcice – 
00:40:26
Patryk Pikos, Polska Nowa Wieś – 
00:42:13
Grzegorz Kaczor, Ochodze – 00:46:00

Nordic Walking
Mieczysław Polcyn, Stowarzyszenie 
Sportowe „FENIKS”, Niewodniki – 
00:19:43
Leszek Mielcarek, Bytom – 00:20:03
Janusz Zagaja, Wesoły Borsuk Team, 
Pokój – 00:20:23
Reprezentanci gminy Komprachcice
Adam Mataniak, Komprachcice – 
00:25:15
Henryk Słaboń, Klub Seniora, Kom-
prachcice – 00:26:01

Zdzisław Hreczycho, Ochodze – 
00:26:19

Kobiety –  Bieg:
Barbara Łomnicka, MKS Siechnice, 
Wrocław – 00:41:39
Marzena Boczkowska, STAN UMY-
SŁU LEWIN BIEGA, Lewin Brzeski – 
00:43:21
Magda Jurasik, MKS Siechnice, Wroc-
ław – 00:45:29
Reprezentantki gminy Komprachcice:
Agata Majer, Komprachcice – 00:52:28
Agnieszka Potas, Komprachcice – 
00:53:40
Joanna Komor, Ochodze – 00:58:47

Nordic Walking
Anna Danielewicz, KE-KO team Kę-
dzierzyn Koźle, Kędzierzyn-Koźle – 
00:21:45
Monika Ostrowska, Opole Nordic Wal-
king, Opole, 00:22:00
Anna Miśkowicz, Głogówek, 00:22:26
Reprezentantki gminy Komprachcice
Jolanta Litwiniec, Domecko – 00:26:10
Renata Kandziora, Komprachcice – 
00:28:02
Irena Bernhard, Komprachcice – 
00:28:33

Pierwsze miejsce w marszu nordic 
walking zajęła Anna Danielewicz 
z Kędzierzyna-Koźla, która startowała 
z czternastoletnią córką, Zofią. 
Zawodniczki trenują systematycznie, 
starając się pokonywać dziennie 
trasy na dystansie 8–10 km. Pani Anna 
od dwóch lat bierze udział w zawodach 
i zawsze staje na podium.

Razem z synem Frankiem wbiegł na 
metę Patryk Pikos z Polskiej Nowej 
wsi, który osiągnął drugi czas wśród 
reprezentantów gminy Komprachcice i 17 
w klasyfikacji ogólnej.

Robert Tomków, zwycięzca wśród zawodników 
gminy Komprachcice zajął w klasyfikacji 
ogólnej 12 miejsce!

Jolanta Litwiniec (w środku) – 
zdobywczyni pierwszego miejsca w marszu 
nordic walking jako przedstawicielka 
gminy Komprachcice oraz Irena Bernhard 
(z prawej), która zajęła w tej kategorii 
miejsce trzecie dopingowały koleżanki. Na 
zdjęciu z Ewą Klabis.

– Trasa nie była wymagająca, 
ponieważ nie prowadziła przez góry, 
ale niezwykle ładna i zróżnicowana: 
asfalt i drogi szutrowe. 
Wystartowałem bardzo szybko, 
na czwartym kilometrze wiedziałem 
już, że jestem pierwszy, że sytuacja 
jest dla mnie bardzo dobra i tylko 
musiałem kontrolować swoją pozycję 
– powiedział po biegu zdobywca 
pierwszego miejsca – Roberto 
Dimiccoli, reprezentant Włoch, który 
od siedmiu miesięcy mieszka i pracuje 
w Polsce.

V KOMPR ACHCICK A NIEPODLEG ŁOŚCIOWA DYCHA

POZYTYWNA ENERGIA NA TRASIE 

WIEŚCI LISTOPAD 20198


