
UROCZYST Y KONIEC ROKU SZKOLNEGO 
2020/2021 MÓGŁ MIEĆ WRESZCIE WŁAŚCIWĄ 
OPRAWĘ. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI 
UCZNIOWIE, JAK KAŻE TRADYCJA, SPOTKALI 
SIĘ Z NAUCZYCIELI, BY WSPÓLNIE Z RODZICA-
MI PODSUMOWAĆ MIESIĄCE NAUKI ZDALNEJ, 
NIECODZIENNYCH NOWYCH OBOWIĄZKÓW, 
DOSTOSOWANIA SIĘ DO PRAWNYCH WYMOGÓW 
WALKI Z PANDEMIĄ.

Rok szkolny w PSP w Polskiej Nowej Wsi (na 
zdj.) ukończyło 82 uczniów, każdy otrzymał 
promocję do następnej klasy, a dwunastu 
absolwentów za dwa miesiące rozpocznie na-
ukę w szkołach ponadpodstawowych. Wśród 
nich trzy osoby, które otrzymały świadectwa 
z biało-czerwonym paskiem. 
W każdej z gminnych placówek tegoroczny 
finał nauki był związany przede wszystkim 
ze wspomnieniem ostatnich kilkunastu mie-
sięcy, które zdominował problem pandemii. 
To właśnie uczniowie i nauczyciele musieli 

szybko zmierzyć się z koniecznością nabycia 
nowych umiejętności i wykorzystania ich 
w nauce zdalnej. Jak czytamy w wywiadzie 
z dyrektor placówki w Polskiej Nowej Wsi, 
Zofią Kotońską (str. 3), wszyscy poradzili 
sobie doskonale.
Podsumowanie roku szkolnego w Publicznej 
Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej 
w Ochodzach miało jeszcze inny wymiar 
– po 51 latach pracy w tej szkole na zasłu-
żoną emeryturę odszedł jej dyrektor – Hen-
ryk Wrześniewski. Jego wieloletnia praca 
na rzecz szkoły – jako dyrektora szkoły gmin-
nej, a potem stowarzyszeniowej – sprawiła, 
że placówka ta stała się miejscem wysokich 
standardów nauczania i rozwoju jej uczniów. 
Nowym dyrektorem PSSP została Katarzyna 
Piotrowska, nauczycielka matematyki.
Henryk Wrześniewski został pożegnany przez 
uczniów, pedagogów, przedstawicieli kom-
prachcickiego samorządu oraz wicemarszał-
ka Zbigniewa Kubalańcę, który wręczył dy-
rektorowi odznakę honorową „Za zasługi dla 

województwa Opolskiego” (więcej na str. 3).
– Jako osoby odpowiedzialne za edukację 
cieszymy się z tego, że w świat rusza kolejna 
grupa młodych ludzi, świetnych przygoto-
wana do życia we współczesnej Europie 
i na świecie. Mówię to bardzo świadomie, 
bo bez względu na to, że niektórzy mówią 
„to tylko podstawówka, nauka dopiero się 
zacznie” prawda jest taka, że to, co wynosi-
cie ze szkoły podstawowej to baza waszego 
przyszłego życia. To fundament, na którym 
zbudujecie dom – waszą przyszłość – mówił 
Wójt Gminy Komprachcice, Leonard Pie-
truszka.

W Gminie Komprachcice działa pięć placó-
wek, w tym jedna szkoła stowarzyszeniowa. 
W tym roku szkolnym uczęszczało do nich 531 
uczniów, 25 czerwca pożegnaliśmy 56 ab-
solwentów.

Dagmara Duchnowska
Zdjęcie: PSP Polska Nowa Wieś

#POL SK A NOWA WIEŚ,  OCHODZE

KONIEC ROKU! CZAS NA WAKACJE!
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GMINA KOMPRACHCICE PO RAZ KOLEJNY UZY-
SKAŁA WSPARCIE W RAMACH SKŁADANYCH 
WNIOSKÓW – TYM RAZEM POŁ MILIONA ZŁOTYCH 
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTY-
CJI LOKALNYCH ZOSTANIE PRZEZNACZONYCH 
NA DOMECKO. 

W konkursie wniosków mogły zostać 
zgłoszone projekty, które będą realizo-
wane w miejscowościach popegeerow-
skich. W gminie Komprachcice takim 
sołectwem jest właśnie Domecko. 
W ramach naboru zostały złożone dwa 
wnioski – na rewitalizację parku oraz 

na modernizację tzw. „starej szkoły”, 
czyli domu spotkań i miejsca aktywiza-
cji lokalnych organizacji. Do wsparcia 
został zakwalifikowany drugi projekt. 
Komprachcice wnioskowały o 700 000 
złotych, wsparcie jest o 200 000 zł 
niższe, ale jak podkreślają mieszkań-
cy – to znakomita wiadomość i wielka 
kwota! W budynku zostanie wymie-
niona m.in. instalacja elektryczna 
i grzewcza oraz stolarka drzwiowa.
 

Dagmara Duchnowska

#DOMECKO

PÓŁ MILIONA NA DOM SPOTKAŃ
KOMUNIKAT

 
Związek Gmin „PROKADO” w Prósz-
kowie informuje odbiorców wody, 
że w terminie:
od 12.07.2021 r. do 21.07.2021 r.
PRZEPROWADZONE BĘDZIE OKRESO-
WE PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 
zaopatrującej w wodę Gminę Prószków, 
Gminę Komprachcice i Gminę Dąbrowa. 
Płukanie ma na celu poprawę jakości 
wody. Wykonywane płukanie spowo-
duje czasowe obniżenie ciśnienia wody 
w sieci wodociągowej oraz pogorszenie 
jakości wody, które może być odczu-
walne w całej sieci wodociągowej.

Za związane z tym  
utrudnienia przepraszamy

DYREKTOR PUBLICZNEJ STOWARZYSZENIOWEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OCHODZACH OD-
CHODZI NA EMERYTURĘ PO 51 LATACH PRACY 
W TEJ PLACÓWCE. ZARÓWNO DLA MIESZKAŃCÓW 
OCHÓDZ, JAK I CAŁEGO GRONA PEDAGOGICZNEGO 
GMINY KOMPRACHCICE POŻEGNANIE Z HENRY-
KIEM WRZEŚNIEWSKIM ŁĄCZY SIĘ Z WIELOMA 
WSPOMNIENIAMI I WZRUSZENIEM. MOŻNA PO-
WIEDZIEĆ, ŻE BYŁ W TEJ SZKOLE ZAWSZE.

Dyrektora pożegnał Zbigniew Kubalańca, 
Wicemarszałek Województwa Opolskie-
go, który zwrócił się również do uczniów 
i nauczycieli szkoły: – Drodzy rodzice, 
nauczyciele, dla mnie to jest ogromna 
przyjemność, że ten intensywny dzień 
ważny dla Was uczniów, rodziców mogę 
zacząć od tej szkoły, kameralnej, małej, 
ale jakże integracyjnej i przyjacielskiej. 
Pozwólcie, że przede wszystkim podzię-
kuję pracownikom oświaty, że w tym wy-
jątkowo ciężkim roku pracowali rzetelnie, 
odpowiedzialnie, będąc wyrozumiałymi 
dla okoliczności, w jakich z dnia na dzień 
się znaleźli. Praca zdalna nie była łatwa 
ani dla nauczycieli, ani dla rodziców, 
a tym bardziej dla uczniów – miejmy 
nadzieję że to wszystko już za nami, 
że stanie się tylko wspomnieniem. Dro-

dzy uczniowie życzę Wam wspaniałych 
wakacji, życzę Wam tego abyście mogli 
jak najczęściej, jak najdłużej przeby-
wać ze swoimi równieśnikami, myślę, 
że tego kontaktu w czasie pandemii 
Wam najbardziej brakowało. Mam też 
ogromną przyjemność i zaszczyt wręczyć 
dyrektorowi Henrykowi Wrześniewskie-
mu honorową odznakę „Za zasługi dla 
Województwa Opolskiego” przyznaną 
przez Samorząd Województwa Opol-
skiego. Serdecznie gratuluję.
Henryk Wrześniewski podziękował 
w imieniu całej szkolnej społeczności 
za to wyróżnienie:
– Panie Marszałku przyjmuję to wy-
różnienie w imieniu nas wszystkich, 
bo bez uczniów, świetnych nauczycieli, 
członków stowarzyszenia nie odnosili-
byśmy takich sukcesów. Panie Wójcie, 
chciałem podziękować za te wszystkie 
lata współpracy, za życzliwość, którą 
Pan w stosunku do nas przejawia, wy-
rozumiałość daleko idącą. Panie Wójcie, 
dzięki temu mogliśmy zajść tak daleko.
Leonard Pietruszka, Wójt Gminy Kom-
prachcice przypomniał, że przed zaję-
ciem stanowiska wójta gminy i on był 
dyrektorem szkoły.

– Dołączając się do pięknych gratulacji, 
chciałem wspomnieć, że miałem tę wiel-
ką przyjemność wiele lat współpraco-
wać z Panem Dyrektorem, jeszcze jako 
dyrektor gimnazjum – ja rozpocząłem 
pełnienie tej funkcji w 2007 roku i wielu 
rzeczy musiałem się nauczyć. Wiele razy 
korzystałem z podpowiedzi, sugestii 
właśnie Pana Dyrektora Henryka Wrześ-
niewskiego, który już wtedy ze względu 
na jego doświadczenie i sukcesy był dla 
nas wszystkich guru. Gratuluję w imieniu 
samorządu Komprachcic.

Dagmara Duchnowska

#OCHODZE

POŻEGNANIE DYREKTORA HENRYKA WRZEŚNIEWSKIEGO 

ZNÓW SIĘ DZIEJE!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: GAZETA.KOMPRACHCICE@WP.PL ORAZ PRZEZ PORTAL SPO-
ŁECZNOŚCIOWY FACEBOOK (PROFIL „WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE”), ABY INFORMOWAĆ 

NAS O WYDARZENIACH, WAŻNYCH SPRAWACH, TEMATACH, 
KTÓRE CHCIELIBYŚCIE ZNALEŹĆ W „WIEŚCIACH”.

INFORMUJEMY, ŻE NIE PUBLIKUJEMY OGŁOSZEŃ REKLAMOWYCH.
A TYM CZYTELNIKOM, KTÓRZY CIESZĄC SIĘ PIĘKNYM LATEM, SZYKUJĄ SIĘ DO URLOPÓW, 

ŻYCZYMY UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!
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Z ZOFIĄ KOTOŃSKĄ, DYREKTOR PUB-
LICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ 
NOWEJ WSI ROZMAWIA DAGMARA 
DUCHNOWSKA

Koniec roku, ale trudno zapo-
mnieć, że to był bardzo ciężki 
ro. Jak sobie poradziliście?
– Dla całej społeczności szkolnej 
praca zdalna była tematem bar-
dzo trudnym. Nigdy w ten sposób 
nie pracowaliśmy. Było to nowe 
wyzwanie. W roku szkolnym 
2019/2020, musieliśmy przestawić 
się na inny sposób funkcjonowania 
szkoły. Zastosowanie nowych me-
tod pracy z uczniami, opanowanie 
obsługi sprzętu informatycznego 
w nowym wymiarze było pod-
stawowym elementem naszych 
działań. Uważam, że wszystkim 
nauczycielom szkoły opanowanie 
nowych technik nauczania poszło 
bardzo sprawnie. Jestem pełna 
podziwu przede wszystkim dla 
uczniów, a zwłaszcza uczniów 
klas najmłodszych i mam wielki 
szacunek dla rodziców, którzy 
mnóstwo czasu poświęcili aby 
wdrożyć swoje pociechy i siebie 
samych do tego typu pracy. My-
ślę, że podziękowania należą się 
też mojemu informatykowi, panu 
Łukaszowi Jurkowi, który tworzył 
specjalne filmy instruktażowe. 
Dzięki nim rodzice, uczniowie 
i nauczyciele mogli bez stresu 
i w spokoju opanować umiejęt-
ności pracy zdalnej.
Czy można zaobserwować, 
czy nauka zdalna zmieniła 
uczniów?
– Uczniowie nie mieli problemów 
z korzystaniem z platform i narzę-
dzi elektronicznych. Zauważyliśmy 
jednak, że pozostawienie dzieci 
w domach i brak kontaktu z ró-
wieśnikami było dla nich nowym 
doświadczeniem. Przed monitora-
mi zdarzało się zobaczyć smutek 
na twarzach uczniów, czasami nie-
chęć do pracy zdalnej. Teraz, gdy 
już wrócili do szkoły, widzimy, jacy 
są radośni, uśmiechnięci, pełni 

werwy i pozytywnych emocji. Miej-
my nadzieję, że wszystko pójdzie 
w dobrym kierunku i od następne-
go roku szkolnego będziemy pra-
cować zgodnie z planem, w trybie 
nauczania stacjonarnego.
Czy pracujecie na elektronicz-
nych formach podręczników?
– Pracujemy na ebookach i au-
diobookach, wszystkie podręcz-
niki mają wersję elektroniczną. 
Stanowią one jedno z narzędzi 
pracy nauczyciela. Ja jednak je-
stem zwolennikiem podręcznika 
w wersji tradycyjnej. Uczniowie 
powinni samodzielnie odnajdywać 
treści, analizować, weryfikować je. 
Czytanie zawsze było moją pasją. 
Dlatego każda książka jest dla 
mnie wartością dodaną. Żadna 
elektroniczna wersja tego nie 
zastąpi.
Czy były takie sytuacje, które 
Panią zaskoczyły: na przykład, 
czy w nauce zdalnej odkryliście, 
że dzieci, które nie są wybija-
jącymi się uczniami w szkole, 
podczas nauki zdalnej otwie-
rają się i lepiej pracują?
– Tak. Byli uczniowie, którzy 
w szkole spokojni, wycofani, cza-
sami z trudnościami w publicznym 
wypowiadaniu się w nauczaniu 
zdalnym pracowali zdecydowa-
nie lepiej. Zaskoczyło nas też to, 
że w ciągu tego okresu niektó-
rzy uczniowie dojrzeli, potrafili 
ocenić samych siebie w trakcie 
nauczania, przeskoczyli pewien 
etap dojrzałości, stając się ludźmi 
odpowiedzialnymi za siebie i swoje 
działania.
Zawsze organizujecie dużo 
imprez, z pewnością tego za-
brakło?
– Imprez, które wychodziły poza 
środowisko szkolne, niestety za-
brakło. Te imprezy, które można 
było zrobić zdalnie były orga-
nizowane. Odzwierciedleniem 
tego są działania zamieszczone 
na naszej stronie internetowej- 
nawet chleb można z uczniami 
piec zdalnie.
Udało nam prowadzić zajęcia 

związane z robotyką. Jesteśmy 
mistrzami w województwie opol-
skim. (piszemy o tym na str. 10 – 
red.). Zdobyliśmy chyba wszystko, 
co można było zdobyć. To wiel-
ka zasługa pana Łukasza Jurka. 
Są to zajęcia dodatkowe, które 
realizujemy dzięki wsparciu Gminy 
Komprachcice i Panu Wójtowi, 
Leonardowi Pietruszce. Widzę, że 
„zaraziliśmy” swoją pasją uczniów 
innych szkół.
A z jakimi doświadczeniami 
wejdzie Pani w nowy rok szkol-
ny?
– Nowe doświadczenia to na pew-
no opanowanie niekonwencjo-
nalnej organizacji pracy szkoły, 
inne od dotychczasowych metody 
i technik pracy na lekcjach. Nie 
można by było realizować nowych 
wezwań bez wsparcia wspania-
łej Rady Pedagogicznej, której 
za tę ciężką pracę serdecznie 
dziękuję i bez rodziców, którzy 
wspaniale odnaleźli się w nowej 
roli.
Czy pandemia przyniosła coś 
dobrego?
-Myślę, że żadne sytuacje, które 
zagrażają zdrowiu nie są dla nikogo 
dobre.

Otworzyliśmy się jednak na inno-
wacyjne rozwiązania i z kreatyw-
nością podchodziliśmy do nowych 
wyzwań. Z pandemii możemy wy-
nieść doświadczenia, które po-
zytywnie wpłyną między innymi 
na sposób prowadzenia szkoły 
i tryb pracy.
Nauczyliśmy się pokory i cierpli-
wości. Staliśmy się jednak bardziej 
cyfrowi.
Czego, wraz z końcem roku 
szkolnego, życzy Pani swoim 
uczniom i nauczycielom?
– Nauczycielom dziękuję za solid-
ną pracę, zaangażowanie, otwar-
tość i zrozumienie. Tylko wspólne 
działania mogą dać pozytywne 
efekty pracy. Jesteście wspaniali.
Uczniom szkoły życzę radości 
z tego, że są jeszcze dziećmi. 
Mamy wspaniałą młodzież, z któ-
rej można wykrzesać to, co jest 
w nich najbardziej wartościowe. 
Każdy uczeń ma w sobie potężny 
potencjał, tylko trzeba go obudzić.
Życzę wszystkim optymizmu i wa-
kacji z pasją.

Dziękuję za rozmowę
Dagmara Duchnowska

#W Y WIAD

KAŻDY JEST WARTOŚCIOWY 
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W HALI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOM-
PRACHCICACH ODBYŁO SIĘ 16 CZERWCA BR. 
XXV WALNE ZEBRANIE PARTNERSTWA BORÓW 
NIEMODLIŃSKICH. CZŁONKOM ZOSTAŁY PRZED-
STAWIONE SPRAWOZDANIA: MERYTORYCZNE 
I FINANSOWE, A ZARZĄDOWI JEDNOGŁOŚNIE 
UDZIELONE ABSOLUTORIUM. DLA WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW OBSZARU, NA KTÓRYM DZIAŁA 
PARTNERSTWO ZEBRANIE PRZYNIOSŁO DO-
BRE INFORMACJE: DZIĘKI ZMIANOM LOKALNEJ 
STRATEGII ROZWOJU I ZWIĘKSZENIU BUDŻETU 
NA WDROŻENIE TEGO DOKUMENTU W NAJBLIŻ-
SZYCH MIESIĄCACH MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ 
KOLEJNYCH NABORÓW, W TYM NA PODEJMO-
WANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

W zebraniu uczestniczyli przedstawi-
ciele gmin, tworzących Partnerstwo: 

Wójt Gminy Dąbrowa – Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek, Burmistrz Niemod-
lina – Dorota Koncewicz, Burmistrz 
Prószkowa – Krzysztof Cebula, Bur-
mistrz Białej – Edward Plicko, Burmistrz 
Tułowic – Andrzej Wesołowski oraz 
gospodarz – Wójt Gminy Komprachcice, 
Leonard Pietruszka. Dziękując w imie-
niu samorządowców i mieszkańców 
podsumował działalność Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich, a zwłaszcza 
zarządu, z Prezes Jadwigą Wójciak 
na czele:
– Kochajmy Bory Niemodlińskie, bo lu-
dzie, którzy je tworzą mają w sercach 
duszę społecznika. To państwo jeste-
ście tymi, którzy – jak zawsze powta-
rzam – nie korzystają jak inni z dwóch 

rzeczy: zegarka i portfela. Nigdy nie 
patrzycie na swoją działalność jako 
działalność zarobkową, nie liczycie 
czasu. Takich ludzi jest co raz mniej, 
a my mamy szczęście, że jesteście 
z nami. Dzięki Partnerstwu Borów 
Niemodlińskich nasze małe ojczyzny 
kwitną i pięknie funkcjonują, z tego 
powodu jestem ogromnie wdzięczny.
Podczas walnego zebrania członków 
został wybrany nowy zarząd. Infor-
macje o jego składzie oraz o składzie 
organu decyzyjnego, który ocenia 
składane w ramach naborów wnioski 
publikujemy w ramce.

Dagmara Duchnowska

W tym roku na zaproszenie do skła-
dania wniosków w ramach programu 
„Działaj Lokalnie” wpłynęło aż 27 pro-
jektów, z których dziesięć otrzymało 
wsparcie na tzw. główną ścieżkę i 3 
na przedsięwzięcia zgodne z ideą „Dzia-
łaj lokalnie i ekologicznie”. 

Miło nam poinformować, że dofinan-
sowanie w wysokości 6000 zł otrzyma 
Stowarzyszenie Rozwoju wsi Wawelno 
na projekt pod nazwą „Przyroda i eko-
logia przede wszystkim”.

#KOMPR ACHCICE 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW BORÓW

#DZIAŁ A J LOK ALNIE 

WAWELNO REALIZUJE KOLEJNY PROJEKT

Skład Zarządu
1. Jadwiga Wójciak

– gm. Łambinowice – Prezes
2. Joanna Słodkowska–Mędrecka

– gm. Komprachcice – Zastępca Prezesa
3. Łukasz Borowski

– gm. Tułowice – Sekretarz
4. Justyna Szmechta 

– gm. Prószków – skarbnik
5. Krzysztof Trzmielewski 
– gm. Niemodlin – członek

Rada Decyzyjna
1. Helena Wojtasik

– sektor publiczny, gm. Tułowice 
– Przewodniczący
2. Zygmunt Knura

– sektor biznesowy, gm. Strzeleczki 
– Zastępca Przewodniczącego

3. Katarzyna Byra
– sektor mieszkańców, 

gm. Łambinowice
4. Victoria Mueller-Błazy

– sektor społeczny, gm. Prószków
5. Agnieszka Pienio

– sektor mieszkańców, gm. Tułowice
6. Anna Cisowska 

– sektor społeczny, gm. Dąbrowa
7. Ditmar Gawlista 

– sektor biznesowy, gm. Komprachcice
8. Paweł Kotwica 

– sektor mieszkańców, gm. Niemodlin
9. Patryk Bania 

– sektor publiczny, gm. Biała
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PIERWSZA OTWARTA IMPREZA DLA WSZYST-
KICH UCZNIÓW I NAUCZ YCIELI ODBYŁ A 
SIĘ W PUBLICZNEJ STOWARZYSZENIOWEJ 
SZKOLE PODS TAWOWE J W OCHODZ ACH 
1 CZERWCA. PIKNIKOWY CHARAKTER NIE 
PRZESŁONIŁ GŁÓWNEJ IDEI ŚWIĘTA: ZA-
CHĘCENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO SPOR-
TOWYCH AKTYWNOŚCI. PO WIELU MIESIĄ-
CACH ZDALNEJ NAUKI I OGRANICZENIACH 
W RELACJACH SPOŁECZNYCH WRESZCIE 
MOŻNA BYŁO SPOTKAĆ SIĘ I WSPÓLNIE… 
NIEŹLE ZMĘCZYĆ.

Impreza odbywała się między in-
nymi na nowym szkolnym boisku, 
które zostało wybudowane dzięki 
pieniądzom Stowarzyszenia, które 
zarządza szkołą. Piękne, bezpieczne 
boisko powstało w miejsce asfalto-
wej i zniszczonej przestrzeni. Koszt 
inwestycji wyniósł blisko 180 000 zł.

Rozgrywki sportowe zorganizował 
Tomasz Schichta, nauczyciel wycho-
wania fizycznego oraz prezes UKS 
„Dziesiątka” – zapewnił uczniom 
zróżnicowane atrakcje: mini piłka 
nożna, zawody unihokeja, siatkówki, 
tenisa stołowego.

 − Mamy bardzo fajne boisko, sprzęt 
w dużej mierze zapewniłem własny, 
więc mogliśmy zorganizować praw-
dziwy dzień dziecka, imprezę, jakiej 
od dawna z powodu pandemii nie 
było – mówi nauczyciel.

Nad całością czuwała Katarzyna 
Piotrowska, nauczycielka matema-
tyki i przyszła dyrektor placówki.

Dagmara Duchnowska

#OCHODZE

RADOSNY DZIEŃ DZIECKA

Dawid, uczeń klasy czwartej, fan piłki noż-
nej i żużla doskonale bawił się podczas 
Dnia Dziecka – nic dziwnego, jest niezwy-
kle usportowiony, więc żadna konkuren-
cja nie była mu obca.

Marysia, uczennica drugiej klasy, cieszy 
się, że wróciła do szkoły i może spotykać 
się z koleżankami i kolegami. Przyznaje, 
że bez pomocy nauczyciela trudno było 
uczyć się samej w domu.

Katarzyna Piotrowska o imprezie:
– Dzieci zupełnie nie trzeba było zachęcać 
do udziału w tym dniu, jak tylko usłyszały, 
że możemy się pobawić na świeżym po-
wietrzu, na nowym boisku, że w końcu je 
w pełni wykorzystamy, były zachwycone. 
Zresztą tak samo jak rodzice, pogoda na 
szczęście nam dopisała, dzieci bawią się 
doskonale od samego rana, sportowo, ru-
chowo, są świetnie zaangażowane.

Unihokej od kilku lat jest bardzo popularną dyscypliną wśród dzieci i młodzieży kom-
prachcickich szkół. Ta bezpieczna gra ćwiczy refleks i sprzyja integracji.

Tomasz Schichta (z lewej) wraz z innymi 
nauczycielami sędziowali mecze i gwa-
rantowali bezpieczną i zgodną z fair play 
zabawę

Tenis stołowy opanowały dziewczęta, 
które całkiem nieźle radziły sobie w roz-
grywkach.

Siatkówka to tradycyjny komprachcicki 
sport, nic więc dziwnego, że i w Ocho-
dzach cieszyła się dużym zainteresowa-
niem.
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PIKNIK LOTNICZY 

TEGOROCZNA EDYCJA PIKNIKU TRWAŁA W SUMIE 4 DNI I ZOSTAŁA PODZIELONA NA ETAPY. POD 
KONIEC MAJA ODBYŁY SIĘ WARSZTATY TWORZENIA LATAWCÓW, Z UDZIAŁEM SŁAWOMIRA GAR-
DYNY, PREZESA BRZESKIEGO STOWARZYSZENIA MODELARZY OPOLSZCZYZNY FENIKS. CHĘTNYCH 
NIE BRAKOWAŁO, A PRZYGOTOWANE LATAWCE CZEKAŁY NA KOLEJNY DZIEŃ, BY WYPUŚCIĆ 
JE NA WOLNOŚĆ!

ZGŁOSZONE DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZDJĘCIA OCENIAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: JERZY 
STEMPLEWSKI – IKONA OPOLSKIEJ FOTOGRAFII, KATARZYNA PILARSKA – FOTOGRAF, „ŁADNE 
ZDJĘCIA STUDIO”, MATEUSZ KOSZYK – FOTOGRAF, SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I DAG-
MARA DUCHNOWSKA – „WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE”. WRĘCZENIE NAGRÓD MIAŁO MIEJSCE 
PODCZAS FINAŁU TEGOROCZNEJ IMPREZY. W KATEGORII DZIECI I MŁODZIEŻ (DO LAT 18) I MIEJSCE 
ZAJĘŁA MARTYNA SOWIŃSKA, II – HANNA SOWIŃSKA, A TRZECIE MACIEJ MĘDRECKI; WYRÓŻNIENIE 
PRZYPADŁO JULII GALA. WŚRÓD DOROSŁYCH NA PODIUM STANĘLI: MACIEJ ALEKSANDROWICZ (!), 
TOMASZ SMOLAREK (II) I MAŁGORZATA ADAMS-TUKIENDORF, WYRÓŻNIENIE ZA SWOJE ZDJĘCIE 
OTRZYMAŁ DANIEL WICHER.

10 CZERWCA LATAWCE POSZYBOWAŁY W NIEBO 
NAD LOTNISKIEM AEROKLUBU OPOLSKIEGO IM. 
LOTNIKÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W POL-
SKIEJ NOWEJ WSI – ICH TWÓRCY OTRZYMALI 
NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ ORGANIZATORA 
„PIKNIKU LOTNICZEGO” – SAMORZĄDOWY OŚRO-
DEK KULTURY. PONIEWAŻ POGODA DOPISYWAŁA, 
SPOTKANIE NA PŁYCIE LOTNISKA BYŁO TEŻ 
OKAZJĄ DO WYKONANIA ZDJĘĆ ZWIĄZANYCH 
Z AEROKLUBEM. SOK OGŁOSIŁ BOWIEM KONKURS 
FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ 
DLA DOROSŁYCH.

PO WIELU MIESIĄCACH OBOSTRZEŃ MIESZKAŃCY GMINY KOMPRACHCICE, KTÓRZY ODEBRALI WEJŚCIÓWKI NA FINAŁ IMPREZY MOGLI USŁYSZEĆ 
ZESPÓŁ DAY OFF, KTÓRY OTWORZYŁ SWOIM KONCERTEM IMPREZĘ, POZNAĆ LAUREATÓW KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I BAWIĆ SIĘ PODCZAS 
KABARETOWEGO WYSTĘPU JERZEGO KRYSZAKA.

NAGRODY W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
BYŁY ZNAKOMITE: LOT BALONEM, LOT SZYBOW-
CEM, WARTOŚCIOWE KUPONY NA „PREZENTY 
MARZEŃ”. TEMAT TRUDNY, ALE W RAMACH 
KONKURSU WPŁYNĘŁO W SUMIE 15 PRAC – OSIEM 
Z NICH ZASŁUŻYŁO ZDANIEM KOMISJI NA MIANO 
LAUREATÓW.

III W GMINIE KOMPRACHCICE
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#JER Z Y KRYSZ AK W KOMPR ACHCIC ACH

JA ZNAM TYLKO UŚMIECHNIĘTYCH POLAKÓW
Myślę że zacznę od pytania, które jest 
Panu najczęściej zadawane. Co Pana 
bawi?
– To co mnie bawi, powiem podczas 
dzisiejszego występu na dzień dobry, 
bo lubię takie sytuacje. Jadę do Kom-
prachcic i w drodze mijam ogromny napis 
„Skup włosów”. I myślę, no to na mnie 
nie zarobią (śmiech).

Wszystko może być inspiracją?
– Wszystko może być inspiracją, napraw-
dę. Trzeba tylko uczyć się patrzeć, mieć 
takie zawsze świeże spojrzenie, do tego 
musi pójść szybka analiza, skojarzenia.

Po zakończeniu obostrzeń trudno 
wrócić do kontaktu z publicznością 
i sprawić żeby się śmiali kiedy tyle 
straszych rzeczy wkoło, no właśnie, 
z czego teraz się śmieją Polacy?
– Ja myślę, że z tego samego, czyli naj-
częściej z jakichś głupot, bo nam się 
wydaje że my tych głupot nie popełnia-
my, tylko zawsze ktoś inny, a z innego 
fajnie się śmiać. Dlatego z tego śmiać 
nam się najłatwiej, chociaż tak naprawdę 
śmiejemy się również z siebie, tylko nie 
zawsze o tym wiemy. I ten łańcuszek 
głupot śmiech przepędza.

Trudno teraz było wrócić na scenę? 
Bo dla artystów przerwa była napraw-
dę długa…
– Nigdy nie żartowałem z dwóch rzeczy: 
z wiary, co nie znaczy, że z księży nie 
(śmiech), bo uważam, że każdy ma prawo 
wierzyć i to jest jego sprawa w co wierzy, 
jak wierzy, komu wierzy. Nie wolno wcho-
dzić w ten obszar, to jakbym wchodził 
z butami w czyjeś serce. Mogę się śmiać 
z księdza, natomiast z wiary nigdy. Druga 
rzecz, to tak zwane ludzkie nieszczęścia, 
coś co komuś sprawia ból, a my możemy 
się z tego zaśmiać, czyli sprawić, że ból 
będzie jeszcze większy, tego nie lubię 
strasznie. Bałem się więc, że ten wirus 
przyniesie nam coś takiego, strach przed 
ruszaniem tematu, który mógł komuś 
sprawić ból. Z drugiej strony, to nasza 
rzeczywistość. Nie jednostkowa, tylko 
powszechna. W przestrzeni medialnej 
informacje o wypadkach, śmierci, cho-
robach związanych z wirusem istnieją. 
W czasie wojny, w tragicznym czasie, 
również powstawały żarty, dotyczyły 

rzeczy strasznych, śmierci również. Więc 
jednak można to obejść, to może być 
nawet takie trochę oswajanie czegoś, 
czego się boimy, czegoś strasznego. 
Bo co mamy robić? Stać na rogu ulicy 
i rozpaczać? Czy to coś załatwi? Możemy 
być tylko kolejną ofiarą, w związku z tym 
trzeba trochę stanąć obok, zdystanso-
wać się i nabrać do tej rzeczywistości 
takiego stosunku: spotkała nas wojna 
z wrogiem, którego nie widzimy. Trzeba 
sobie z tym poradzić. I czasami śmiać 
się z tego.

Czy występując na scenie Pan się 
czegoś obawia? Na przykład, że przy-
gotowany przez Pana program może 
nie wzbudzić takich emocji, jakich 
Pan oczekiwał?
– Raczej nie, ale mogą się zdarzyć inne 
sytuacje. Jesteśmy głęboko podzieleni 
– zwłaszcza, kiedy jedna strona ma tak 
zwane „nerwy na wierzchu” i wszystko 
odbiera na siebie, nie ma dystansu. Two-
rzy się wtedy głęboki, wąski rów, którego 
nikt nie przeskoczy, bo boli wszystkich 
poruszanie tego tematu, faktu, że ten 
rów jest, że istnieje podział, który coraz 
bardziej się uzewnętrznia

Pamiętam, jak wiele lat temu, ma-
wiało się, że nie jest tak źle, bo wciąż 
możemy opowiadać sobie dowcipy, 
śmiejemy się z nich – wtedy doty-
czyły one przede wszystkim polityki 
– i najgorzej jest wtedy, kiedy już 
z niczego się nie śmiejemy.
– Naprawdę wtedy już jest groźnie, dla 
naszego zdrowia psychicznego jest 
groźnie, bo nie ma nigdzie ujścia od tej 
frustracji. Wentyl jest zapchany i ta opo-
na pod ciśnieniem może któregoś dnia 
naprawdę rozwalić się z hukiem.

Pan już jest drugi raz w Komprachci-
cach, to jest taka specyficzna gmina, 
nieduża, typowo podmiejska. Lubi Pan 
takie małe społeczności?
– Bardzo, nawet czasami wolę występo-
wać w mniejszym gronie, bo wydaje się, 
że tutaj atmosfera jest bardziej swojska, 
bardziej życzliwa, z fajną, szybką reakcją 
na żart.

Pana występ jest pierwszym wy-
stępem w Samorządowym Ośrod-

ku Kultury po luzowaniu obostrzeń, 
i sala jest pełna, oczywiście zgodnie 
z wymogami. Publiczność czeka. Czy 
to Pana cieszy?
– Nie ma nic przyjemniejszego od tego, 
że wchodzę na scenę i widzę, że lu-
dzie już uśmiechnięci siedzą, czekają. 
To jest moje największe zwycięstwo, 
kiedy widzę uśmiechających się do mnie 
ludzi. Bo ja, tak naprawdę, znam tylko 
uśmiechniętych Polaków.

Dziękuję za rozmowę.
Dagmara Duchnowska

JERZY KRYSZAK – AKTOR TEATRALNY, FILMOWY 
I DUBBINGOWY, SATYRYK, ARTYSTA KABARE-
TOWY I PREZENTER TELEWIZYJNY. W ROKU 1974 
UKOŃCZYŁ KRAKOWSKĄ PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ 
SZKOŁĘ TEATRALNĄ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO. 
W TYM SAMYM ROKU ROZPOCZĄŁ WSPÓŁPRACĘ 
Z TEATREM JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKO-
WIE. W 1978 ROKU PRZENIÓSŁ SIĘ WÓWCZAS 
DO TEATRU ATENEUM, W KTÓRYM WYSTĘPOWAŁ 
DO 1993 ROKU. PO ROZSTANIU Z TEATREM STAŁ 
SIĘ JEDNYM Z POPULARNIEJSZYCH POLSKICH 
ARTYSTÓW KABARETOWYCH. PRZEZ CAŁE SWO-
JE ŻYCIE ZAWODOWE ZWIĄZANY JEST Z POLSKIM 
FILMEM.

(ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA)
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TEGOROCZNA EDYCJA FESTIWALU RÓŻNIŁA 
SIĘ OD POPRZEDNICH: WOKALIŚCI PRZESŁALI 
NAGRANIA, BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYBORU 
LAUREATÓW PREZENTACJI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 
NA ŻYWO W SALI W WIDOWISKOWEJ SAMO-
RZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY. SPOŚRÓD 
59 ZGŁOSZEŃ JURY WYBRAŁO 12 SOLISTÓW 
W TRZECH KATEGORIACH.

Wójt Gminy, Leonard Pietruszka pod-
kreślił:
– Tegoroczny koncert laureatów festi-
walu smakuje bardzo słodko po roku 
przerwy. Wszyscy byliśmy stęsknieni 
bezpośredniego kontaktu. Cieszę się 
bardzo, że kolejna edycja festiwalu 
jest realna. Mówię to też jako pedagog 
– zawsze najmocniej będę podkreślał 
tę wartość bliskości drugiego czło-
wieka, wartość tego, że możemy być 
po prostu razem, cieszyć się, patrzeć 
sobie w oczy, uśmiechać się. A jeżeli 
jeszcze do tego dochodzi zwycięstwo 
w festiwalu, to wydarzenie staje się 
szczególnie wyjątkowe. Cieszy mnie 
również to, że spotykamy się tutaj 
po remoncie sali, staramy się zmie-
niać ośrodek kultury, krok po kroku, 
etap za etapem. Ci z państwa, którzy 
są u nas już po raz kolejny z pewnością 
przyznają mi rację.
Uczestnicy koncertu laureatów sta-
nęli na wysokości zadania i na kom-
prachcickiej scenie dali popis swoich 
wokalnych umiejętności. Każdy z wy-
różnionych i nagrodzonych otrzymał 
pamiątkową statuetkę oraz nagrody. 
Renata Gliniorz, dyrektor Samorządo-
wego Ośrodka Kultury, podsumowując 
tegoroczną edycję podkreśliła, że fe-
stiwal będzie się rozwijać:
– W przyszłym roku postaramy się 
wprowadzić do festiwalu „Wciąż bli-
sko nas” kolejnego artystę, który już 
odszedł z tego świata, ale jego piosenki 
istnieją i zawsze z nami będą.
Członkowie jury podkreślali trudność, 
jaką wokalistom sprawia brak bezpo-
średniego kontaktu z publicznością 
i wyjątkowość koncertu laureatów.
– Dziękujemy Wam za uśmiech oraz 
emocje, które przekazaliście nam tutaj 
będąc na żywo. Przesłane przez was 
nagrania były piękne i świetnie zrealizo-
wane, to jednak koncertów na żywo nie 

da się zastąpić. Cieszymy się że Ośro-
dek Kultury w Komprachcicach krze-
wi kulturę i sięga do tradycji polskiej 
muzyki rozrywkowej. Wiemy, że dzięki 
takim ludziom i festiwalom ta muzyka 
będzie nadal w naszych sercach i na-
szej kulturze – mówił Adrian Białek.

Dagmara Duchnowska

#SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

RADOŚĆ ŚPIEWANIA

MATEUSZ SUBOCZ BIELAWA, I MIEJSCE 
W KATEGORII SOLISTÓW 13 – 16 LAT:
ZDOBYWCA PIERWSZEGO MIEJSCA W SWOJEJ 
KATEGORII ŚPIEWA OD BLISKO DZIESIĘCIU LAT, 
CZYLI ROZPOCZĄŁ NAUKĘ ŚPIEWU JUŻ JAKO 
PIĘCIOLATEK. TALENT ZAUWAŻYŁA W MATEU-
SZU MAMA, KTÓRA TOWARZYSZYŁA SYNOWI 
PODCZAS KONCERTU LAUREATÓW. MŁODY AR-
TYSTA MA JUŻ ZA SOBĄ WYSTĘP W PROGRAMIE 
TELEWIZYJNYM THE VOICE KIDS, W KTÓRYM 
TRAFIŁ DO DRUŻYNY TOMSONA I BARONA. 
OBECNIE UCZEŃ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ-
CEGO O PROFILU MATEMATYCZNO-FIZYCZNYM, 
ABSOLWENT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZ-
NEJ IM. WOJCIECHA KILARA W DZIERŻONIOWIE 
NA GITARZE KLASYCZNEJ. ŚPIEWA RÓWNIEŻ 
KLASYCZNIE, JEŹDZI KONNO I INTERESUJE SIĘ 
PROGRAMOWANIEM.

JUSTYNA SITAREK BIELAWA, II MIEJSCE 
W KATEGORII SOLISTÓW POWYŻEJ 16 LAT:
OSIEMNASTOLATKA ZACZĘŁA ŚPIEWAĆ DZIE-
WIĘĆ LAT TEMU, PO TYM, JAK MAMA I WYCHO-
WAWCZYNI ZAUWAŻYŁY, ŻE JAK BARDZO JEST 
MUZYKALNA I TO WŁAŚNIE MAMA ZAPISAŁA 
PANIĄ JUSTYNĘ NA PIERWSZĄ LEKCJĘ ŚPIEWU. 
OD TRZECH LAT ARTYSTKA ZWIĄZANA JEST 
ZE STUDIEM PIOSENKI W BIELAWIE. WOKALIST-
KA MA WIELE INSPIRACJI MUZYCZNYCH, ALE 
NIKOGO SZCZEGÓLNIE NIE WYRÓŻNIA. SWOJĄ 
PRZYSZŁOŚĆ WIĄŻE ZE ŚPIEWANIEM.
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PO RAZ CZWARTY 6 CZERWCA BR. NA STAWACH 
BUT I MLECZKO ODBYŁY SIĘ ZAWODY WĘDKARSKIE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANE PRZEZ 
PZW KOŁO NR 28 W KOMPRACHCICACH Z OKAZJI 
DNIA DZIECKA. PO ROKU PRZERWY SPOWODO-
WANEJ PANDEMIĄ W IMPREZIE WZIĘŁA UDZIAŁ 
REKORDOWA LICZBA UCZESTNIKÓW – 56 OSÓB.

Stawy przy starej cegielni między Mech-
nicami (gm. Dąbrowa) a Chmielowicach 
(obecnie Opole) są miejscem zawodów 
wędkarskich już od czterech lat. W im-
prezie chętnie uczestniczą najmłodsi 
wędkarze – ze względu na rozmiary 
stawów maksymalna liczba łowiących 
to 60 osób, w tym roku została niemal 
osiągnięta. Każdy młody wędkarz mu-
siał posiadać własny sprzęt wędkarski 
tj. wędkę spławikową, własną zanętę 
oraz przynętę, siatkę. Uczestnikom 
– startującym w dwóch kategoriach: 
dziewczęta i chłopcy – towarzyszyli 
pełnoletni opiekunowie.
– Jak zwykle udało się nam pozyskać 
wielu sponsorów i dzięki temu mamy 
ciekawe nagrody dla uczestników: 

sprzęt wędkarski – mówi Prezes Koła, 
Piotr Labusga. – Każdy, kto zajmie 
w swojej kategorii pierwsze trzy miejsca 
otrzyma też puchary, a każdy z uczest-
ników – złoty medal, pamiątkowe ko-
szulki i czapeczki. Specjalny Puchar 
Prezesa otrzymała Julia, poruszająca 
się na wózku inwalidzkim, jednocześnie 
zdobywczyni drugiego miejsca w kate-
gorii dziewcząt.
Złowione ryby trafiały do siatki i znów 
do wody, a po zakończeniu łowienia 
sędziowie ważyli je na stanowiskach. 
W tym roku ryba specjalnie nie brała, 
ale jak mówi Estera, jedna z uczest-
niczek:
– Mogło być lepiej, ale nie było też bez 
ryby.
Czternastolatka brała udział w zawo-
dach z siostrą Anastazją (na zdjęciu ni-
żej), pasją wędkowania zaraził je ojciec 
i jak mówią zgodnie, można powiedzieć, 
że wędkują od zawsze.
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dzie-
cka to zawsze święto całej rodziny, 
chociaż w tym roku ze względu na ogra-

niczenia liczba wszystkich uczestników 
musiała być mniejsza. O bezpieczeń-
stwo dbała jednostka OSP Komprachci-
ce KSRG 309–52.

Dagmara Duchnowska

#KO ŁO PZ W NR 28 KOMPR ACHCICE

NIE BYŁO BEZ RYBY

WSPÓŁORGANIZATORZY 
IMPREZY

• Koło PZW nr 28 Komprachcice
• Urząd Miasta Opole Dzielnica XIII 

Chmielowice
• Urząd Gminy Dąbrowa

• Urząd Gminy Komprachcice
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

Oddział Opole
• Freshink

• PHU Mróz
• Bagger

• Kwiat Małgoni
• Piekarnia Dydzik

• Anita i Andrzej Gerz
• Jerzy Wilczek

• Łukasz Dydzik – sołtys Polskiej 
Nowej Wsi

• Józef Firlus – Koło PZW  
Komprachcice

• Adrian Damski – Zarząd Koła PZW 
Komprachcice

• Beata i Pitor Labusga
• Koło PZW Biała Nyska

Przez kilka godzin na stanowiskach młodzi wędkarze łowili 
ryby, których zsumowana waga wskazywała pozycję na liście 
zwycięzców.

Sędziowie mieli trudną pracę – w tym roku startowało 
w zawodach 56 wędkarzy.

Piotr Labusga – Prezes Koła - nie tylko organizował imprezę 
wraz z Zarządem, ale też osobiście dopingował zawodników.

Każdy wędkarz z niepokojem obserwował wskaźnik wagi.

Anastazja i Estera wędkują „od zawsze” dzięki pasji swojego 
taty.

Jury w składzie: Barba-
ra Malinowska, Adrian 
Białek, Robert Klimek 
przyznało nagrody 
i wyróżnienia:

w kategorii I – soliści 
do lat 8
I miejsce Jagoda Prokop
II miejsce Anna Chmura
III miejsce Amelia Jakób

w kategorii II – soliści 
9 – 12 lat
I miejsce Dominik 
Komander
II miejsce Elżbieta 
Stachura
III miejsce Emilia 
Szcześniak
Wyróżnienie Anastazja 
Kłosowska
Wyróżnienie Michał 
Kowalczyk

w kategorii III – soliści 
13 – 16 lat
I miejsce Mateusz 
Subocz
II miejsce Jagoda Rataj
III miejsce Natalia 
Płachetka
Wyróżnienie Hanna 
Szkudlarek
Wyróżnienie Kamila Til
Wyróżnienie Klaudia 
Kutyba

w kategorii IV – soliści 
powyżej 16 lat
I miejsce Kamila 
Dzierbun
II miejsce Justyna 
Sitarek
III miejsce Julia Dota
Wyróżnienie Łucja 
Jastrzębska
Wyróżnienie Wioleta 
Rydzak

IX OGÓLNOPOLSKI 
FESTIWAL PIOSENKI 

ANNY JANTAR I JAROSŁAWA KUKULSKIEGO
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ROZPOCZĘTA W 2019 R. KOLEJNA EDYCJA 
OPOLSKIEJ LIGI ROBOTÓW SWÓJ FINAŁ MIAŁA 
W TYM ROKU. WŚRÓD 60 TRZYOSOBOWYCH EKIP 
Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA NAJLEPSI OKAZALI 
SIĘ REPREZENTANCI GMINY KOMPRACHCICE, 
KTÓRYCH PRZEZ ŚCIEŻKI PROGRAMOWANIA 
ROBOTÓW PROWADZI ŁUKASZ JUREK, NAUCZY-
CIEL PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI.

W tym sezonie odbyło się aż 7 kon-
kursów i budzący wiele emocji kon-
kurs finałowy: zawodnicy mieli tylko 
24 na zbudowanie i zaprogramowanie 
robota, który w ciągu dwóch minut (był 
to wskazany czas maksymalny) miał 
odnaleźć kartkę i namalować na niej 
nietypowy trójkąt. Tego robota stworzy-
ła drużyna Masny Kozak – Małgorzata 
Kochman i Szymon Krum. Ich robot 
zadanie wykonał już w kilkanaście 
sekund.

W lidze doskonałą prace pokazali rów-
nież: Oliwer Zyla (II m. w zadaniu fina-
łowym robotów autonomicznych) oraz 
Natalia Kowalska i młodzi programiści 
BUNLABU: Nataniel Przywara, Konrad 
Zyla, Dawid Kowalski i Aleksander Ja-
siówka.
Mistrzowie odwiedzili swoją szkołę 
podczas Turnieju Robotów Autono-
micznych zorganizowanego 23 czerwca 
br. przez Łukasza Jurka. Patronat nad 
imprezą objął Wójt Gminy, Leonard Pie-
truszka, który ufundował dla uczniów 
puchary i nagrody. Wydarzenie sędzio-
wał jeden z najbardziej utytułowanych 
konstruktorów robotów w Polsce – Jan 
Żywica. Podczas turnieju odbyło się 512 
walk. Pierwsze miejsca zajął Szymon 
Pietruszka, dwa drugie: Oliwier Zyla 
i jakub Golec, a trzecie: Kamil Jurek.

Dagmara Duchnowska
Zdjęcia: PSP Polska Nowa Wieś

W WAWELNIE, PODCZAS ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA 
ZORGANIZOWANA ZOSTAŁA PIERWSZA PO PAN-
DEMII IMPREZA PLENEROWA. 

W kompleksie sportowym spotkały się 
całe rodziny, aby podczas pikniku wspól-
nie spędzić czas na grach i zabawach. 
W organizację imprezy włączyły się, jak 
zawsze, wszystkie organizacje działające 
w sołectwie. Piknik został dofinansowa-
ny ze środków TSKN, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i własnych środków organizacji.

#POL SK A NOWA WIEŚ,  KOMPR ACHCICE

BUNLAB TEAM ZWYCIĘŻA LIGĘ ROBOTÓW!

#WAWELNO

PIERWSZA IMPREZA!

WIEŚCI 03/202110



PO RAZ CZWARTY ODBYŁ SIĘ FESTIWAL GIER 
PLANSZOWYCH I LOGICZNYCH, KTÓREGO PO-
MYSŁODAWCĄ I GŁÓWNYM ORGANIZATOREM 
JEST KRZYSZTOF SZOPA, PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY KOMPRACHCICE. IMPREZA ODBYŁA 
SIĘ W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY 
27 CZERWCA BR. I BYŁA FINANSOWANA PRZEZ 
GMINNĄ KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH.

Nad całością czuwali Krzysztof Szo-
pa i Katarzyna Aleksandrowicz, któ-
rych wspierali wolontariusze: Domi-
nika Listowska i Przemysław Starszak 
(na zdjęciu poniżej).
– Krzysztof zamieścił informację na Fa-
cebooku i po prostu się przyłączyłam. 
W tym roku jestem pierwszy raz – mówi 
Katarzyna Aleksandrowicz. – Mam dwie 

córki, więc gramy od zawsze, zresztą 
też przynieśliśmy tutaj dużo własnych 
gier.
Organizatorzy zadbali, aby na stołach 
do gier pojawiły się interesujące ty-
tuły – korzystali z własnych zbiorów, 
Krzysztof Szopa przyniósł dwie torby 
planszówek:
– Każdy może wybrać sobie stół z gra-
mi, które go interesują, ale aby wziąć 
udział w konkursie, należy wybrać jed-
ną z dwóch gier turniejowych: Quatro, 
grę logiczną dla dwóch osób i grę Dob-
ble, adresowaną do młodszych, wyma-
gającą spostrzegawczości.
W każdej z tych kategorii zostały 
przyznane po trzy pierwsze miejsca. 
W Quatro I miejsce zajął: Fabian Duda, 
II – Julian Duda, a III – Alina Florkiewicz. 

W Dobble Fabian Duda był również 
najlepszy, drugie miejsce przypadło 
Martynie Florkiewicz, a III – Marcie 
Aleksandrowicz. Do uczestników, któ-
rzy najlepiej odpowiedzieli na pytania 
zadawane podczas quizu przez Domi-
nikę Gorgosz również trafiły nagrody.
Katarzyna Aleksandrowicz zwraca uwa-
gę, że gry planszowe są oddechem 
od nauki zdalnej, komputera i Internetu.
– Uczą logicznego myślenia, współ-
pracy, a dla rodziny to fantastyczna 
sprawa, kiedy zasiada się do stołu 
i razem gra.
Krzysztof Szopa podkreśla: – I ma się 
przyjemność ze współzawodniczenia 
z żywym człowiekiem.

Dagmara Duchnowska

Dominika Gorgosz ze sklepu 
graszki.pl była jedną ze współ-
organizatorek festiwalu, o plan-
szówkach nie wie chyba wszystko, 
sama gra od dwunastu lat.

– Sklep graszki.pl istnieje już 
od kilku lat, jesteśmy sklepem 
internetowym, ale także stacjo-
narnym i od kilku lat staramy 
się promować gry planszowe 
w Opolu. Grających w planszówki 

jest na prawdę bardzo dużo, naj-
częściej właśnie grają po domach 
z rodzinami, a naszym celem było 
wyjście właśnie do tych ludzi. 
Czasami zdarza się, że rodzina 
gra w jakieś konkretne gry, ale 
chce spróbować czegoś nowego, 
a w zasadzie teraz nie ma tema-
tu, który nie zostałby przełożony 
na gry planszowe. Poza tym Polska 
jest jednym z krajów europejskich, 
w których wydaje się bardzo wiele 

gier, w ciągu roku jest około sie-
demset nowych tytułów. Mamy 
projektantów gier planszowych, 
którzy są doceniani za granicą: Ig-
nacy Trzewiczek, Adam Kwapiński, 
ci autorzy za swoje gry planszowe 
dostają nagrody na całym świecie. 
Kiedy oni wydają gry planszo-
we, to gracze z całego świata już 
na nie czekają. Mamy też gry, któ-
re wydawane są dzięki wsparciu 
wpłacających datki, na przykład 
przez platformę Kickstarter – tam 
są polskie planszowe projekty, 
które zebrały po kilka, a nawet 
po kilkanaście milionów złotych 
na realizację projektu.
Jeżeli chodzi o Europę, to potęgą 
w grach planszowych są Niemcy, 
tam kultura grania w planszówki 
jest bardzo rozwinięta. To właśnie 
w Niemczech są organizowane 
największe targi gier planszo-
wych, przyznawane są najważ-
niejsze nagrody.

Są takie gry, które nie są przypisa-
ne do konkretnego języka. Bardzo 
często jest tak, że wydaje się grę 
bez napisów, tylko z symbolami, 
które są wyjaśnione w instrukcji. 
My mamy takiego klienta z Nie-
miec, który przyjeżdża zawsze 
w wakacje, kupuje sporo gier 
na cały rok i który wybiera właśnie 
gry niezależne językowo. W Polsce 
gra planszowa to wciąż jest towar 
luksusowy, są gry, które kosztują 
kilkanaście złotych, ale też takie, 
za które trzeba zapłacić kilkaset – 
w Polsce to wciąż duży wydatek.
W każdym tygodniu pojawia się 
u nas kilkanaście tytułów, ja nie 
jestem w stanie zagrać w każ-
dą grę, ale staram się wiedzieć 
o wszystkich. Bardzo dużo czy-
tam, uczestniczę w forach, mam 
mnóstwo znajomych, którzy grają, 
czytam, obserwuję, co się dzieje, 
na przykład na Facebooku.

#KOMPR ACHCICE

ŚWIĘTO LOGICZNEGO MYŚLENIA I DOBREJ ZABAWY
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UROCZYST Y KONIEC ROKU SZKOLNEGO 
2020/2021 MÓGŁ MIEĆ WRESZCIE WŁAŚCIWĄ 
OPRAWĘ. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ 
WSI UCZNIOWIE JAK KAŻE TRADYCJA SPOTKALI 
SIĘ Z NAUCZYCIELI, BY WSPÓLNIE Z RODZICA-
MI PODSUMOWAĆ MIESIĄCE NAUKI ZDALNEJ, 
NIECODZIENNYCH NOWYCH OBOWIĄZKÓW, 
DOSTOSOWANIA SIĘ DO PRAWNYCH WYMOGÓW 
WALKI Z PANDEMIĄ.

Szkołę ukończyło w tym roku 82 uczniów, 
każdy otrzymał promocję do następnej klasy, 
a dwunastu absolwentów za dwa miesiące 
rozpocznie naukę w szkołach ponadpod-
stawowych. Wśród nich trzy osoby, które 
otrzymały świadectwa z biało-czerwonym 
paskiem. Najlepszym uczniem szkoły został 
Szymon Pietruszka.
W każdej z gminnych placówek tegoroczny 
finał nauki był związany przede wszystkim 
ze wspomnieniem ostatnich kilkunastu mie-
sięcy, które zdominował problem pandemii. 

To właśnie uczniowie i nauczyciele musieli 
szybko zmierzyć się z koniecznością nabycia 
nowych umiejętności i wykorzystania ich 
w nauce zdalnej. Jak czytamy w wywiadzie 
z dyrektor placówki w Polskiej Nowej Wsi, 
Zofią Kotońską (str. 3), wszyscy poradzili 
sobie doskonale.
Podsumowanie roku szkolnego w Publicznej 
Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej 
w Ochodzach miało jeszcze inny wymiar 
– po 31 latach pracy w tej szkole na zasłu-
żoną emeryturę odszedł jej dyrektor – Hen-
ryk Wrześniewski. Jego wieloletnia praca 
na rzecz szkoły – jako dyrektora szkoły gmin-
nej, a potem stowarzyszeniowej – sprawiła, 
że placówka ta stała się miejscem wysokich 
standardów nauczania i rozwoju jej uczniów. 
Nowym dyrektorem PSSP została Katarzyna 
Piotrowska, nauczycielka matematyki.
Henryk Wrześniewski został pożegnany przez 
uczniów, pedagogów, przedstawicieli kom-
prachcickiego samorządu oraz wicemarszał-
ka Zbigniewa Kubalańcę, który wręczył dy-

rektorowi odznakę honorową „Za zasługi dla 
województwa Opolskiego” (więcej na str. 3).
– Jako osoby odpowiedzialne za edukację 
cieszymy się z tego, że w świat rusza kolejna 
grupa młodych ludzi, świetnych przygoto-
wana do życia we współczesnej Europie 
i na świecie. Mówię to bardzo świadomie, 
bo bez względu na to, że niektórzy mówią 
„to tylko podstawówka, nauka dopiero się 
zacznie” prawda jest taka, że to, co wynosi-
cie ze szkoły podstawowej to baza waszego 
przyszłego życia. To fundament, na którym 
zbudujecie dom – waszą przyszłość – mówił 
Wójt Gminy Komprachcice, Leonard Pie-
truszka.

W Gminie Komprachcice działa pięć placó-
wek, w tym jedna szkoła stowarzyszeniowa. 
W tym roku szkolnym uczęszczało do nich 
….. uczniów, 25 czerwca pożegnaliśmy …. 
absolwentów.

Dagmara Duchnowska

#POL SK A NOWA WIEŚ,  OCHODZE

KONIEC ROKU! CZAS NA WAKACJE!
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Mini Euro 2020
Drużyna żaków GKS Kom-
prachcice uczestniczyła 
w turnieju nawiązującym 
do Mistrzostw Europy. 
I chociaż polskiej repre-
zentacji nie poszło najle-
piej, to młodym piłkarzom 
GKS Komprachcice – zna-
komicie. W rozgrywkach 
zorganizowanych przez 
LZS Orzeł Źlinice i UKS 
Dziesiątka wszystkie 
drużyny reprezentowały 
jeden z europejskich kra-
jów – komprachciczanie: 
Belgię.

ORLIK NA ORLIKU
30 maja w kompleksie 
„orlik” w Komprachcicach 
odbył się turniej piłkarski 
kategorii Orlik. W rywali-
zacji uczestniczyło pięć 
zespołów, które rozegrały 
mecze systemem każdy 
z każdym. Klasyfikacja 

turnieju: 1 m.: UKS Athle-
tic Ozimek, 2 m.: Szkółka 
Piłkarska OKiS Prószków, 
3 m.: GKS Komprachci-
ce, 4 m.: UKS Dziesiątka 
Opole, 5.: LZS Sławice.

VICTORIA! VICTORIA!
Na 42 Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Bad-
mintonie rozegranych 
na początku czerwca 
w Jaworznie zawodnicy 
Klubu Victoria Domecko 
zajęli doskonałe miejsca: 
srebrny medal w grze XD 
35+ zdobył Rafał Jaskól-
ski (w parze z Karoliną 
Olejarz); srebrny medal 
w grze WD 55+ zdobyła 
Małgorzata Kabarowska 
(w parze z Małgorzatą 
Woźniak), a brąz w grze 
MD 40+ trafił do Arka-
diusza Parma (grające-
go w parze z Krystianem 
Szymańskim). Ponadto, 
drużyna Victorii Dome-
cko zakończyła rozgrywki 
w I Polskiej Lidze Badmin-
tona w Bieruniu w sezonie 
2020/2021 na czwartym 
miejscu!

KLUBY Z DOFINANSO-
WANIEM
Minister Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego 
i Sportu rozstrzygnął 
nabór wniosków na rea-
lizację w 2021 r., Progra-
mu Klub. Dofinansowanie 
(w łącznej kwocie 57 135 
tys. zł) otrzymało 5131 
klubów z terenu całego 
kraju. O wsparcie z po-
wodzeniem wnioskowały 
również kluby z terenu 
gminy Komprachcice. Do-
finansowanie otrzymały: 
Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Victoria Do-
mecko” – 10 000,00 zł, 
Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Sukces” Kom-
prachcice – 10 000,00 zł, 
Ludowy Klub Sportowy 
Piłkarzy Ręcznych przy 
Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Komprachcicach 
– 10 000,00 zł, Ludowy 
Zespół Sportowy „GA-
ZOWNIK” Wawelno –  
10 000,00 zł.

Dagmara Duchnowska

W TYM ROKU ZNÓW ODBĘDĄ SIĘ 
„RODZINNE PODBIEGI”!

MOŻNA SZYKOWAĆ FORMĘ, ABY 19 WRZEŚNIA 
WZIĄĆ UDZIAŁ W TEJ POPULARNEJ SPORTOWEJ 

IMPREZIE.

RAZEM Z BIEGIEM ODBĘDZIE SIĘ PIKNIK 
Z OKAZJI KOŃCA LATA.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ OSIR.
KOMPRACHCICE.PL I NA PROFIL OŚRODKA SPOR-
TU I REKREACJI W KOMPRACHCICACH NA POR-

TALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK. GMINA KOMPRACHCICE JEST WSPÓŁORGA-
NIZATOREM, A WÓJT GMINY KOMPRACHCICE 
– LEONARD PIETRUSZKA OBJĄŁ PATRONATEM 
17 OGÓLNOPOLSKI ZLOT MALUCHA, CZYLI 
KULTOWYCH FIATÓW 126 P, KTÓRY ODBĘDZIE 
SIĘ 13, 14 I 15 SIERPNIA NA TERENIE LOTNI-
SKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI. „MALUCHY” 
WYJADA RÓWNIEŻ NA GMINNE DROGI – 13 
SIERPNIA ODBĘDZIE SIĘ BOWIEM TZW. „RAJD 
TURYSTYCZNY”, A TRZY Z PUNKTÓW RAJDU 
ZOSTANĄ ROZMIESZCZONE NA TERENIE GMINY 
KOMPRACHCICE.

ZAPRASZAMY!

PAMIĘĆ Ś.P. DYREKTORA DARIUSZA BRZOZOW-
SKIEGO ZOSTAŁA UPAMIĘTNIONA PRZEZ ORGA-
NIZACJĘ DOROCZNEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ 
CHŁOPCÓW. W TYM ROKU MEMORIAŁ ODBYŁ 
SIĘ PO RAZ SIÓDMY, UCZESTNICZYŁY W NIM 
CZTERY DRUŻYNY.

Sportowa impreza odbyła się 23 czerwca br., 
zmierzyli się podczas niej znakomite zespoły: 
LKS OSiR Komprachcice, Orzeł Opole, Kadra 
Województwa Opolskiego, UKS Olimp Grodków. 
Ostateczna tabela miejsc kształtowała się 
następująco: I miejsce – Kadra Wojewódzka, 
II miejsce – UKS Olimp Grodków, III miejsce – 
Orzeł Opole, IV miejsce – LKS OSiR Komprachci-
ce. MVP zawodów został Kamil Kusek (Olimp 
Grodków), Najlepszym Strzelcem Bartłomiej 
Rugała (Kadra Wojewódzka), a Najlepszym 
Bramkarzem: Adam Dąbrowski (LKS OSiR).
Współorganizatorami turnieju byli: Gmina Kom-
prachcice, Wodociągi i Kanalizacja Opole oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.
Skład drużyny LKS OSiR Komprachcice: Błasz-
kiewicz Bartłomiej, Hansla Szymon, Obstoj 
Jakub, Polaczek Dawid, Majer Marek, Dobis 
Tobiasz, Makowski Jan, Dąbrowski Adam, Bie-
lec Nataniel, Pakiet Sebastian Zabłocki Piotr, 
Nowak Krzysztof, Ryba Igor, Litwiniec Franci-
szek, Wrzesiński Maks, Trenerzy: Jochymek 
Agnieszka, Kawulok Witold

#KOMPR ACHCICE

SPORTOWY FLESZ

#POL SK A NOWA WIEŚ

ZLOT MALUCHA

#W VII  MEMORIAŁ

CZTERY DRUŻYNY
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