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Wielkanoc - czas otuchy i nadziei...
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja”!
życzą:
Wójt Gminy – Leonard Pietruszka
Pracownicy Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy –
Krzysztof Szopa
Radni Gminy Komprachcice

Wo łych
Świąt
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S EG R EG UJ M Y Ś M I EC I

INNE KOSZE

Kosze są nagrodą dla miejscowo- Urzędu Gminy w Komprachcicach.
ści za udział w festynie ekologicz- W ramach unijnego projektu odbęnym, który odbył się 30 września dą się także adresowane do ucz2018, a podczas którego miesz- niów i przedszkolaków konkursy:
kańcy wsi wzięli
„Drugie życie
udział w turnie- W każdym z sołectw gminy stanęły odpadów”, któju sołectw. Za- efektowne, estetycznie zaprojekto- r e g o c e l e m
równo turniej, wane kosze na śmieci, umożliwiające jest zwrócenie
jak i zaplano- segregację odpadów, wszystkie mają uwagi dzieci
wane na ten zamontowane zestawy edukacyjne na problemarok działania na ruchomych kostkach.
tykę gospo edukacyjne
darowania
oraz zakup koszy to elementy odpadami, promocja zachowań
projektu partnerskiego „Wspólna proekologicznych, poszerzanie
akcja segregacja – działania in- szkolnej wiedzy uczniów w zakreformacyjno-edukacyjne dotyczące sie zagospodarowania, przetwagospodarki odpadami w gminach rzania i utylizacji odpadów oraz
Opole, Komprachcice i Turawa”, pobudzenie postaw aktywności
finansowanego w ramach Regio- i kreatywności uczniów w obszarze
nalnego Programu Operacyjnego tematyki ekologii, a w szczególnoWojewództwa Opolskiego.
ści gospodarowania odpadami.
W tym roku również zaplanowany W ramach tego konkursu uczniowie
jest piknik ekologiczny dla klas szkół podstawowych przygotuI-III, który odbędzie się 20 maja ją prezentację oraz pracę przew hali Ośrodka Sportu i Rekrea- strzenną, w której wykorzystają
cji w Komprachcicach. Za udział odpady. Konkurs plastyczny jest
w nim oraz w akcjach objętych z kolei adresowany do przedszkoli
projektem, zestawy takich koszy i żłobka, a jego tematem jest praca
otrzyma każda szkoła w gminie, plastyczna związana z segregacją
a każde przedszkole ławo-stół śmieci.
z elementami edukacyjnymi, zwiąJedna bateria z zegarka
zanymi z segregacją odpadów.
– Ze względu na trudności pogo- elektronicznego może zatruć
dowe zamontowaliśmy dopiero aż 400 litrów wody. Nie
je w lutym. W każdym sołectwie wyrzucaj baterii do kosza! Oddaj
stoi jeden zestaw koszy, czyli na te- je w punkcie zbiórki odpadów lub
renie całej gminy mamy ich siedem wrzuć do specjalnego pojemnika
– mówi Regina Jurek, inspektor w sklepie.

W Y M I A N A Ź RÓ D E Ł C I E P Ł A

DOTACJE: Z GMINY I POWIATU
Starostwo Opolskie udziela mieszkańcom powiatu opolskiego,
w granicach którego leży gmina
Komprachcice, dotacji na wymianę
węglowych kotłów c.o. na kotły
ekologiczne, których użytkowanie
ma na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Wnioski
o dotację są przyjmowane w sposób ciągły w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Opolu. Można
otrzymać wsparcie na zakup
nowego kotła c.o., przyłączenie
do sieci ciepłowniczej lub zakup
pompy ciepła. Dotacje mają wpłynąć na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku
instalacji systemu ogrzewania op-

artego na paliwie ekologicznym: na czas nieokreślony. Wysokość
podłączenie do sieci ciepłowni- dotacji to 3000 zł, za wyjątkiem
czej, wymianę kotła węglowego zakupu kotłów o mocy powyżej
na kocioł c.o. gazowy, elektrycz- 30kW – w tym przypadku kwota
ny lub olejowy,
dotacji wyniesie
zainstalowanie Mieszkańcy Gminy Komprachcice mają 3500 zł. Szczepompy cieplnej coraz więcej możliwości zmiany źródeł gółowe informado 40kW. Pod- ogrzewania na bardziej ekologiczne. cje są dostępne
mioty ubiega- Wspierają ich w tym samorządy: gmin- na stronie interjące się o przy- ny i powiatowy.
netowej powiaznanie dotacji
topolski.pl
muszą posiadać prawo własno- Wsparcie na wymianę źródeł ciepła
ści do budynku mieszkalnego lub można także otrzymać w ramach
lokalu mieszkalnego w budynku budżetu Gminy Komprachcice.
wielorodzinnym, w którym bę- Została w tej sprawie przyjęta
dzie realizowane zadanie, objęte właściwa uchwała. Osoby fizyczne,
przedmiotem dotacji lub umowę będące właścicielami lub współnajmu budynku lub lokalu zawartą właścicielami nieruchomości lub

lokali mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych, położonych
na terenie gminy mogą starać się
o gminną dotację na zmianę sytemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym na ekologiczne tj. wymianę
na źródło: gazowe, elektryczne,
olejowe, pellet lub pompę ciepła.
Dopuszcza się również zastosowanie pieców na ekogroszek
min. 5 klasy. Wnioski o dotację
są przyjmowane w sposób ciągły
do czasu wyczerpania się środków, nie dłużej niż do 30 września
w danym roku. Wysokość wsparcia
to 2000 złotych.
Dagmara Duchnowska
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Z W I Ą Z E K G M I N P RO K A D O

25 LAT WSPÓŁPRACY

22 marca 2019 r., w dniu Święta jest jednostką samofinansującą się.
Wody, Związek Gmin PROKADO – Nasze samorządy już 25 lat temu
obchodził uroczyście 25 lat istnie- podjęły decyzję, aby działać wspólnia, podczas spotkania w Polskiej nie. Dzisiaj widać, że gminy właśnie
Nowej Wsi, w którym uczestniczyli podążają w kierunku związków, stoprzedstawiciele
warzyszeń, aby
członkowskich Związek Gmin „PROKADO” w Prószko- razem osiągać
gmin: Prósz- wie działa od 30 listopada 1993 roku, cele – zgodne
k o w a , K o m - jako związek celowy czterech gmin: z potrzebami
prachcic, Dąbro- Prószkowa, Komprachcic, Dąbrowy i oczekiwaniawy i Krapkowic i Krapkowic. Organem stanowiącym mi mieszkańców
oraz zaproszeni i kontrolnym jest Zgromadzenie Związ- swoich gmin.
goście, wśród ku, w którego skład wchodzi po trzech Tak jest łatwiej,
nich marszałek przedstawicieli z każdej gminy – ob- skuteczniej i mąStanisław Rako- ligatoryjnie delegatami są wójtowie drzej – mówi Leczy, przedstawi- i burmistrzowie. Organem wykonaw- onard Pietruszka
ciele mediów czym Związku jest Zarząd, w którym – Wójt Gminy
i współpracują- jest reprezentowana w osobie jednego Komprachcice.
cych ze Związ- przedstawiciela każda gmina. Obec- Dowody mówią
kiem organizacji nie Przewodniczącym Zarządu jest same za siebie:
i instytucji. Ofi- Sławomir Augustyniak, radny Gminy kiedy Związek
cjalnie Związek Komprachcice.
powstał, proistnieje od 30 listopada 1993 roku dukował trzysta tysięcy metrów
i działa na podstawie przyjętego sześciennych wody na rok, w chwistatutu. Ćwierć wieku działalności li obecnej jest to milion, a nawet
Związku Gmin PROKADO to czas milion dwieście tysięcy metrów
niezwykle skutecznego działania: sześciennych wody dobrej jakości.
podejmowania właściwych decyzji – Mamy wspólny cel: dostarczainwestycyjnych i organizacyjnych, nie jak najlepszej jakości wody dla
budowanie nowoczesnej infrastruk- mieszkańców obszaru czterech
tury i dążenie do bezawaryjnej do- gmin. Zdecydowaliśmy się 25 lat
stawy wody dla blisko 30 000 miesz- temu, by podjąć rozmowy, opracokańców. Przypomnijmy, że związek wać statut i wspólnie zacząć działać

Henryk Wodausz, dyrektor ZGKiM w Komprachcicach,
radny Powiatu Opolskiego zdradzał mediom
zasady badania jakości wody dostarczanej
przez ZG PROKADO.
Majątek Związku – rok 2019:
• sieć tranzytowa PCV o 315 o dł.
5214 mb
• rurociąg PCV o160 o dł. 150 mb
i bet. o dł. 180 mb
• ujęcia wody S-1, S-2, S-3
• wodociąg PCV o 315 o dł. 10,621
mb
• zbiornik wody V-2000 m³ z przepompownią
• ogrodzenie terenu zbiornika
z przepompownią
• kanalizacja – rurociąg popłuczyn

dla dobra wszystkich mieszkańców
– przypomina Ryszard Galla – Poseł
na Sejm RP.
25 lat Związku Gmin PROKADO
to nie tylko działalność inwestycyjna i remontowa, ale również
aktywność prospołeczna i przedsięwzięcia adresowane do dzieci
i młodzieży. Jedną z misji PROKADO
jest bowiem włączanie młodych
mieszkańców obszaru czterech
gmin do świadomej, zaangażowanej i trwałej dbałości o środowisko
naturalne i ochronę zasobów wody
pitnej. Uczestniczą w wydarzeniach,
podczas których bawią się, rywalizują i uczą. W trakcie jubileuszu

Dagmara Duchnowska

Przedstawiciel każdej gminy otrzymał w ramach jubileuszowego upominku
kolaż zdjęć z informacją o organizowanym na terenie gminy wydarzeniu
dla uczniów szkół gmin członkowskich.

Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka
na ręce Sławomira Augustyniaka przekazał list
gratulacyjny od Posła na Sejm RP – Ryszarda Galli.

• droga dojazdowa do zbiornika
• tranzyt PCV o 315 o dł.2752 mb
Domecko – Chmielowice
• sieć wodociągowa ul. Dworcowa
572 mb
• rurociąg – przejście Chmielowice
• tranzyt wodociągowy o 225 dł.
927 mb – Źlinice
• obudowa studni S-3 Zimnice Małe
• linia kablowa S1 – S3 + automatyka długości 1050 m
• przepompownia Polska Nowa
Wieś
• zbiornik wody wraz z przepom-

została zaprezentowana wystawa
poświęcone w dużej części tej działalności Związku. Akcje edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
to nie jedyna forma przekonywania
najmłodszych mieszkańców gmin,
że dobra woda jest na „wyciągnięcie
ręki” oraz promocja jej oszczędzania i ochrony. PROKADO od roku
2016 w placówkach oświatowych
gmin, będących członkami Związku,
zamontowało już 31 tzw. fontann
z wodą pitną, zakupionych ze środków własnych PROKADO i udostępnionych uczniom nieodpłatnie.

Jubileusz uświetnił występ Lindy Wencel, wokalistki,
instruktorki Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach.

pownią w Górkach
• sieć tranzytowa Ø 315 2237mb
i Ø 225 750 mb Górki –Domecko
• sieć wodociągowa tranzytowa
Ø 300 Źlinice-Prószków zbiornik
o dł. 3843,80 mb
• sieć wodociągowa tranzytowa Ø
225 Źlinice-Chrząszczyce-Górki
o dł. 5 122,50 mb
• sieć wodociągowa tranzytowa
Ø 110mm Chróścina – Dąbrowa
zbiornik o łącznej
• długości 2884 mb
• sieć wodociągowa tranzytowa

Ø 150 mm o długości 867 mb
Polska Nowa Wieś ul. Lotniskowa
• sieć wodociągowa tranzytowa
Ø 110 mm z miejscowości Sokolniki do Dąbrowy o łącznej
długości 1180,5 mb
• przepompownia wody w Dąbrowie
• sieć wodociągowa Ø 160 o dł.
całkowitej 202,0 i Ø 225 PE o długości 25,0 mb na odcinku Karczów – Narok
• pompownia wody w Dąbrowie
przy ul. Wodociągowej
• pompownia wody „Ochodze”.
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WSPOMNIENIE O CECYLII WINKLER

Cecylia Winkler zaczęła pełnić położenie sieci wodociągowej,
funkcję sołtysa wsi w 1952 roku poprowadzenie chodnika przez
i wytrwała w tej pracy przez 42 cmentarz, wybudowanie placu
lata. Mieszkańcy nie wyobraża- zabaw – razem z Kołem Gospoli sobie innej
dyń Wiejskich,
szefowej wsi – Być może w całej Polsce nie znala- o ś w i e t l e n i e
miała dar inte- złaby się taka rodzina – społecznic, wsi, postawiegrowania ludzi, wybitnych kobiet, które niosą w sobie nie przystanków
a k t y w i z o w a - potrzebę pomagania innym i zmienia- autobusowych,
nia ich wokół nia swoich małych ojczyzn na lepsze. telefonizację
wspólnego celu, Przez 42 lata sołtyską Osin była Ce- miejscowości,
przekonywania cylia Winkler, którą w pełnieniu tej u t w o r z e n i e
do tzw. społecz- funkcji zastąpiła jej córka – Maria świetlicy dla
nych czynów. Lauterbach. Druga z córek bliźniaczek mieszkańców
Osiny to piękna – Teresa Kowalik szefuje Mechnicom. i biblioteki dla
miejsc owo ś ć Dzisiaj Maria i Teresa nie mogą już li- dzieci, dbanie
z ludźmi, któ- czyć na wsparcie matki – pożegnaliśmy o czystą przer z y c h ę t n i e w jej ostatniej drodze Panią Cecylię, strzeń i śro angażują się wybitną sołtyskę z Osin.
dowisko. Po we wspólne
nieważ bardzo
sprawy. To właśnie zasługa pani lubiła kontakty z ludźmi stała się
Cecylii, która budowała przyja- też inspiratorką do organizacji
zną sobie i innym społeczność, wielu imprez i spotkań. Pokazała,
jednocześnie przekazując swoim jak można nowocześnie zarządzać
córkom: Marii i Teresie właściwe wsią, kiedy nikt jeszcze nie myślał
życiowe postawy: bycie uczciwym, w tak nowoczesny sposób.
szacunek wobec ludzi, pracowi- Pani Cecylia i jej córki bliźniaczki
tość, dbanie o innych, nie tylko były bohaterkami artykułów, m.in.
o siebie, działanie dla wspólnego w „Nowej Trybunie Opolskiej” oraz
dobra. Sama chętnie i skutecznie w „Życiu na Gorąco”. W gazetach
współpracowała z pracownikami zdradziła sekret dobrego sołtysourzędu gminy, radnymi, sołtysami, wania, który kryje się w całkowitej
instytucjami i organizacjami. Po- dyskrecji. Za aktywność, osobitrafiła przekonać do wspólnego ste zaangażowanie, na wniosek
działania, dlatego w historii jej Rady Sołeckiej Osin, Pani Cecypracy sołtysa można odnotować lia w 2010 roku otrzymała Tytuł
ważne dla rozwoju wsi wydarzenia: Honorowego Obywatela Gminy
wybudowanie chodnika wzdłuż Komprachcice.
całej miejscowości i dwadzieścia Cecylia Winkler była kobietą enerlat później jego wyremontowanie, giczną, bardzo pracowitą i wesołą.

Zawsze chętnie słuchała innych
i bardzo szanowała ludzi. Mimo
wielu obowiązków, była przecież
żoną, matką, prowadziła gospodarstwo domowe, pracowała
i sołtysowała – miała czas dla
każdego. Także dla swoich córek,
które przyglądając się pracy społecznej swojej matki naturalną koleją rzeczy również zaangażowały
się w działania na rzecz swoich
wsi. Maria Lauterbach przejęła
po mamie pałeczkę. Pani Maria

D O M EC KO

G M I N N Y O Ś RO D E K P O M O C Y S P O Ł EC Z N E J

TURNIEJ SKATA

30 marca br. w Domu Spotkań
w Domecku odbyło się VIII Grand
Prix Skata, w którym uczestniczyło
trzydziestu uczestników, w tym
jedna pani. Spotkanie zorganizowało Koło DFK Domecko, sędziował Paweł Kiszka. Zawodnicy
walczyli o puchary Posła na Sejm

Dagmara Duchnowska
Dziękuję Pani Marii Lauterbach
za udostępnienie materiałów.

7 TON Z BANKU ŻYWNOŚCI

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy
Komprachcice, którzy mają niskie
dochody i potrzebują wsparcia
ze strony GOPS otrzymają produkty
spożywcze dostarczone przez Bank
Żywności. Umowa między GOPS
Dagmara Duchnowska a Bankiem Żywności zawsze jest
Zdjęcie: archiwum Sołectwa Domecko podpisywana na jeden rok, określa

RP Ryszarda Galli, Wójta Leonarda Pietruszki i Zarządu Koła DFK
Domecko. I miejsce zajął Jerzy
Stanulla, drugie – Edward Wanat,
a trzecie – Joachim Jarosz.

szefuje wsi już siódmą kadencję
– 25 lat. Tylko o cztery lata mniej
sołtyską w Mechnicach jest Pani
Teresa. Z pewnością jeszcze niejedna kadencja przed nimi – ich
matka powiadała, że na pewno
będą rządzić w swoich wsiach
dłużej niż ona.

ilość przeznaczonego na jednego
podopiecznego żywności. Tym
razem Bank dostarczył do GOPS
ponad 7 ton produktów: cukier,
mąki, konserwy, puszki z warzywami, gotowe potrawy w puszkach,
oleje. O tym, kto otrzyma wsparcie
decyduje kryterium dochodowe.
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G M I N N Y O Ś RO D E K P O M O C Y S P O Ł EC Z N E J

BEZPIECZNE DZIECKO

Komiks, który właśnie trafił do ucz- samym do wszystkich objętych
niów i przedszkolaków, jest jednym akcją dzieci.
z pierwszych działań profilaktycz- – Mam nadzieję, że dzieci będą
nych, realizowanych na terenie bardziej świadome w swoich
Gminy Komprachcice. Został działaniach i reakcjach. Profilakwydany w ratyka jest dla nas
mach działań Do uczniów pierwszych trzech klas najważniejsza –
Gminnej Komi- szkół podstawowych gminy oraz mówi kierownik
sji Rozwiązywa- do najstarszych grup w przedszkolach GOPS – Walnia Problemów trafił komiks zatytułowany „Bezpiecz- demar Chmiel
Alkoholowych, ne Dziecko w Gminie Komprachcice”, i zapowiada:
a jego głów- którego wydawcą jest Gminy Ośrodek – W przyszłym
nym tematem Pomocy Społecznej.
roku będziemy
jest wskazanie
prowadzić akcję
zagrożeń, jakie czyhają na dzieci adresowaną do uczniów klas IVi jak w sytuacjach kryzysowych -VIII. Pierwszą szkołą, w której
należy reagować. Komiks, w któ- rozdano wydawnictwo była Pubrym mieści się również mała ko- liczna Stowarzyszeniowa Szkoła
lorowanka przy wybranych obraz- Podstawowa w Ochodzach – o idei,
kach ma zainteresować uczniów która przyświecała powstaniu wyi przedszkolaków oraz stać się dawnictwa opowiadał uczniom
narzędziem edukacyjno-wycho- Wójt Gminy Komprachcice – Lewawczym dla nauczycieli i peda- onard Pietruszka.
gogów szkolnych. GOPS wydał – Tylko i wyłącznie z myślą o dzie500 sztuk komiksu, który trafi tym ciach z naszej gminy została roz-

poczęta ta kampania. Przyszłość
naszych dzieci zależy od postawy
i zachowania nas dorosłych. Dla
dzieci jest komiks, a dla ich rodziców proponowane wydarzenia
gminne, na które zapraszamy całe

D O M EC KO, P O L S K A N OWA W I E Ś

P S P KO M P R AC H C I C E

Pierwsze „sprzątanie po zimie” wierzchni zostanie zasiana trawą,
odbyło się w Polskiej Nowej Wsi, tam też pojawi się wyposażenie
gdzie mieszkańcy uporządkowali sprzyjające sportowi: piłko-chwyty
skwery oraz teren przykościelnego oraz bramki do mini piłki nożnej.
parkingu. Uczestnicy akcji przycięli Także w Domecku mieszkańcy
krzewy i wykoruszyli na miejsili stare trawy. W każdym z sołectw Gminy Komprachci- scowe skwery,
Zebrali też gałę- ce czuć, że wiosna już przyszła – za- by przygotować
zie, omietli ulice czynają się prace porządkowe, nasa- publiczną przez piachu. Nagro- dzenia i wspólne sprzątanie po zimie. strzeń – i tutaj
dą było wspól- Mieszkańcom w upiększaniu swoich przede wszystne spotkanie miejscowości nie przeszkadza pogo- kim postawiopo zakończo- da, wielu chętnie odpowiada na apel no na zimowe
nych pracach sołtysów i organizacji społecznych, prace porządprzy ognisku. stawiając się w wyznaczonych do po- kowe. W tym
Kolejne prace rządków miejscach.
sołectwie akw tym sołectwie
cje porządkowe
wiążą się z tworzeniem w Polskiej oraz poprawiające estetykę wsi
Nowej Wsi tzw. OSY, czyli Otwartej to już tradycja, w którą mieszkańcy
Strefy Aktywności. Zrekultywo- chętnie się anagażują.
wano teren, na którym powstanie
ten nowy element infrastruktury
Dagmara Duchnowska
sportowo-rekreacyjnej. Reszta po-

IV Gminny Konkurs Profilaktyczny pod hasłem „Dziękuję, ja się
nie truję” odbył się 5 marca br.
Główny temat konkursu to problem
uzależnień oraz zdrowe sposoby
spędzania wolnego czasu. Formuła
tegorocznej edycji konkursu została nieco zmieniona, bowiem po raz
pierwszy w konkursie uczestniczyli
również uczniowie klas młodszych
szkół podstawowych. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach. Uczniowie klas VII i VIII
uczestniczyli w turnieju wiedzy
na temat uzależnień, a następnie
ich zadaniem było zmierzenie się
z wylosowaną sytuacją trudną
i przedstawienie jej konstruktywnego rozwiązania. Natomiast
uczniowie klas młodszych uczestniczyli w konkursie plastycznym,
a ich zadaniem było wykonanie
plakatu pod hasłem „Moje sposo-

SOŁECTWA PIĘKNIEJĄ NA WIOSNĘ

rodziny – na ostatniej stronie stworzyliśmy kalendarium, z którego –
mam nadzieję – wszyscy chętnie
skorzystają – zachęca Wójt.
Dagmara Duchnowska

PROFILAKTYKA W SZKOLE

by na zdrowe spędzanie wolnego
czasu”.
W turnieju wzięły udział cztery
szkoły z terenu gminy Komprachcice, a nad prawidłowym przebiegiem
konkursu czuwało jury w składzie:
Ks. Tomasz Józkowicz – terapeuta
Poradni Uzależnień MSW w Opolu, Linda Wencel – instruktor Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach, Małgorzata
Hajduk – asystent rodziny z GOPS
w Komprachcicach. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody, dzięki
wsparciu kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej –
Waldemara Chmiela, który pełni
również funkcję Pełnomocnika
Wójta Gminy do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dagmara Duchnowswka
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WIELKANOC TUŻ TUŻ!

W grupie reprezentacji szkół za- Wielkanocnymi oraz historia ciast
brakło tylko uczniów z Domecka, wielkanocnych. Tradycyjne wypieki
pozostali startowali w dwóch kon- i słodkości, których uczniowie mokurencjach, z których jedna miała gli też spróbować – przygotowali
charakter indywidualny, a druga – nauczyciele. Jednym z etapów
drużynowy.
rozgrywek było
Nauczycielki Publicznej Stowa- też zdobienia
– Zo r ga nizo - rzyszeniowej Szkoły Podstawowej dużych gipsowaliśmy dwa w Ochodzach: Edyta Wylegała i Magda wych pisanek,
konkursy – je- Lechowicz (na zdjęciu) odpowiadały na stworzenie
den związany za organizację Gminnego Konkursu o r yg i na l nyc h
ze sztuką in- Wielkanocnego, który i w tym roku d z i e ł k a ż d a
dywidualnego dowiódł, jak twórczy potrafią być ucz- g r u p a m i a ł a
zdobienia jaj niowie komprachcickich podstawówek. 20 minut. Dwie
wielkanocnych,
kolejne konkuw którym uczestniczyło siedem rencje miały charakter językowy:
osób w dwóch kategoriach: dzieci domino i krzyżówka – w języku
młodsze i starsze. Drugi konkurs angielskim i niemieckim, a ostatmiał charakter drużynowy, w sumie nia konkurencja wymagała umiewzięło w nim udział piętnaścioro jętności matematycznych, które
uczniów – mówi Edyta Wylegała. pomagały rozwiązywać bezbłędnie
i szybko łamigłówki.
W konkursie indywidualnym ucz- Doroczny konkurs organizowany
niowie, wykorzystując znane im od kilkunastu lat w szkole w Ochotechniki, zdobili jaja, by nadać im dzach jest zawsze tym elemenświąteczny charakter. W rozgryw- tem szkolnego kalendarza, który
kach drużynowych przed podję- przygotowuje uczniów do Świąt
ciem rywalizacji, uczniom zostały Wielkanocnych.
zaprezentowane informacje, w tym
ciekawostki związane ze Świętami
Dagmara Duchnowska

Najdroższe jaja wielkanocne,
wysadzane drogimi kamieniami,
zostały stworzone
w pracowni Petera Carla Fabergé
na zamówienie cara Aleksandra III,
a później jego syna – Mikołaja II. Z 50
sztuk zostało do dzisiaj jedynie 9,
które warte są w sumie ponad 100
milionów dolarów.
WYNIKI KONKURSU:
Kategoria indywidualna:
Klasy młodsze:
I m. Kamila Dobis – Ochodze
II m. Michał Raczek – Komprachcice
III m. Hanna Froń – Wawelno
Klasy młodsze:
I m. Natalia Szemainda –
Polska Nowa Wieś
II m. Aleksandra Babis – Komprachcice

III m. Maja Nowicka – Ochodze
IV m. Wiktoria Krug – Wawelno
Kategoria drużynowa:
I m. – PSP Komprachcice
II m. – PSP Wawelno
III m. – PSP Polska Nowa Wieś
IV m. – PSSP Ochodze

KO M P R AC H C I C E

PRZYTULIĆ ALPAKĘ

Zwierzęta odwiedziły przedszkole charakter. Została także pokazana
i zostały zaproszone do sali – dzieci, im wełna pozyskiwana z alpak, a takktóre na nie czeże gotowe wyrokały były bardzo Niecodzienna przygoda spotkała dzie- by z tej wełny
podekscytowane ci z Publicznego Przedszkola w Kom- – mówi Małgomożliwością po- prachcicach – miały okazję poznać dwie rzata Baldy, naznania tych orygi- alpaki, które przyjechały do nich razem uczycielka grupy
nalnych zwierząt. ze swoją właścicielką Karoliną Gerke- maluchów z kom– Przedszkolaki -Szyndzielorz z Raszowej (gm. Leśnica). prachcickiego
miały możliwość
przedszkola.
dotknięcia zwierząt, dowiedzenia się, Właścicielka hodowli prowadzi
jak żyją, jak się odżywiają, jaki mają także alpakoterapię, z zawodu jest

bowiem psychologiem i w rozwoju się do nich przytulały. Co ważne,
swojej pasji wykorzystuje również alpaki nie powodują uczuleń i alergii,
wykształcenie.
każdy z przedszkolaków mógł zatem
przytulić zwierzę.
Alpaki są niesłychanie spokojnymi – Pani Karolina mówiła też o tym,
zwierzętami, łagodnymi, inteligen- w jaki sposób zachowywać się
tnymi i ciekawymi otoczenia – nie w obecności tych zwierząt, aby czuć
boją się ludzi, a kontakt z nimi łagodzi się bezpiecznie – podkreśla dyrektor
uczucie napięcia i niepokoju. Mają placówki, Danuta Oborska.
też niezwykle przyjemne w dotyku
futro, dlatego też dzieci z przedDagmara Duchnowska
szkola w Komprachcicach chętnie
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– Zdecydowaliśmy się na organi- sukcesach i wszyscy się pytają:
zację takiego otwartego spotkania jak to jest możliwe? w takiej małej
i zaproszenie do dyskusji, ze wzglę- gminie?
du na opinie pewnych osób, że ofer- Dyrek torka SOK mówi te ż ,
ta SOK jest niedostateczna, a także, że wszelkie pomysły i oczekiważe nasze działania mieszkańcy
nia informacyj- Dyrektor Samorządowego Ośrodka zawsze zgłano-promocyjne Kultury, Renata Gliniorz zapropo- szali i zgłaszają
są za mało sku- nowała mieszkańcom gminy udział – wynikają one
teczne – mówi w spotkaniu, podczas którego można z faktycznych
Renata Gliniorz. było przedyskutować rozwój oferty potrzeb osób,
– I ja, i instruk- SOK. Mieszkańcy najprawdopodobniej korzystających
torzy mamy inne nie uważają, że zmiany są konieczne, z oferty kulturalzdanie, ale uzna- ponieważ przybyło ich niewiele ponad nej w gminie.
liśmy, że warto dwudziestu.
– Z rozmow y
sprawdzić te
z panią, która
opinie w praktyce.
miała różne inne propozycje, wySamorządowy Ośrodek Kultury nikało, że w Opolu można pójść
przygotował plakat zachęcający w sobotę do MDK, kina, na wystawę.
do udziału w spotkaniu, informacje A u nas w sobotę nic się nie dzieje.
pojawiły się na stronach interneto- My jesteśmy małym wiejskim ośrodwych i portalu społecznościowym, kiem i działamy w ramach naszych
wybrano dogodną popołudniową funduszy i możliwości, nie możemy
porę, aby każdy zainteresowany się porównywać z tak dużym miamógł przyjść, rozdano uczniom stem wojewódzkim. Ja jestem zaszkół 300 zaproszeń dla rodziców. dowolona z efektów tego spotkania,
Grupa, która przybyła to w dużej bo jeśli nie ma uwag, co do naszej
części osoby zaangażowane w ży- działalności – a nieobecność była
cie kulturalne gminy: członkowie tego potwierdzeniem, to znaczy,
zespołu Attonare, uczestnicy zajęć że zmierzamy w dobrym kierunku.
wokalnych, kilkoro rodziców, człon- Podczas spotkania o swojej dziakowie rady sołeckiej.
łalności mówili instruktorzy SOK
– Powiem tak: tak mała liczba oraz osoby, prowadzące w tej inuczestników, mimo tak dużego stytucji dodatkowe zajęcia. Wójt
zaangażowania w promocję spot- Gminy Komprachcice, Leonard
kania, to znak, że mieszkańcy gminy Pietruszka, podkreśla:
nie potrzebują zmian – tłumaczy – Oferta jest zróżnicowana, a zaRenata Gliniorz. – Specjalizuje- interesowanie nią bardzo duże.
my się w określonej działalności Często, podczas naborów do grup,
i nie możemy porównywać się miejsca są szybko rezerwowane,
do ośrodków w dużych miastach. jak mówiła instruktorka zespołu
Nasz budżet jest niewielki, a i tak „Scorpion” (w gminie pracuje z gruorganizujemy wiele grup zajęć, or- pą podstawową – red.), obecnie
ganizujemy mnóstwo wydarzeń, dzieci w grupie z Komprachcic jest
w których uczestniczą mieszkańcy tyle, co w Opolu, a może za chwilę
całego województwa. Jesteśmy być więcej. To o czymś świadczy.
zapraszani na konferencje, podczas których opowiadamy o swoich
Dagmara Duchnowska

Podczas VI Festiwalu Piosenki Przedszkolnej jak zawsze w sali Samorządowego Ośrodka Kultury zrobiło się
kolorowo i niezwykle głośno. Przedszkolaki z terenu Gminy Komprachcice, Opola i gmin powiatu opolskiego zaprezentowały się z wdziękiem
na komprachcickiej scenie wokalnej.
Jury w składzie: Marzena Mielcarek,
Jacek Mielcarek, Tomasz Sawicki
i Ewa Bury nie miało łatwego wyboru.
Wyniki ich pracy prezentujemy niżej.

POROZMAWIAJMY O KULTURZE

DZIECI MAJĄ GŁOS

1. Kategoria I (soliści)
I miejsce Hania Iwańska PP Komprachcice
II miejsce Alex Nalikowski PP Komprachcice
III miejsce Hanna Nowak PP „Kolorowa Zebra” Biadacz
Wyróżnienia: Klara Obstoi PP Komprachcice, Amelia Niemiec Ozimek,
Franek Podkanowicz PP Komprachcice, Ania Chmura Ozimek, Jagoda
Sobocińska PP Komprachcice, Lena

Kaczmarczyk Ozimek, Adam Martyna
PP Komprachcice, Łukasz Woszek
PP nr 22 Opole „Bajkowa Rodzina”,
Cyprian Smolarek Ochronka Komprachcice, Aleksander Wójcik PP nr
43 w Opolu, Jevhen Onoshko Ochronka Komprachcice, Hanna Wójcik PP
nr 43 w Opolu, Zofia Pawlik PP nr 43
w Opolu, Lena Kubacka Przedszkole
„Tęczowa Kraina” Kępa
2. W kategorii II (zespoły)
I miejsce Zespół z PP Ochodze
II miejsce Zespół Żabki PP Komprachcice
III miejsce Tercet Dąbrówka PP Łubniany oddział Dąbrówka Łubniańska
Wyróżnienie Wesoła Gromadka
Ochronka Komprachcice
Wyróżnienie Zespół Smerfy PP Łubniany
Wyróżnienie Zespół Biedronki PP
Komprachcice
Wyróżnienie Zespół AKCES MINI
Ozimek

KO M P R AC H C I C E

„PIĄTKA” PIS-U

Promocja nowych programów rządo- – Osoby, z którymi się spotykamy zadają
wych odbywa się przez bezpośredni bardzo różne pytania, bardzo dużo jest
kontakt z miesztych, dotyczących
kańcami. Niektóre Gmina Komprachcice była drugą gminą funduszu połąrozwiązania będą w województwie opolskim, do którego do- czeń lokalnych.
wprowadzane już tarł samochód nazwany „piątką” PiS (Prawa P r o g r a m a m i
niedługo, więc i Sprawiedliwości). Samochody pojawiły się zainteresowani
zdaniem orga- w każdym województwie, w każdej gminie. są szczególnie
nizatorów akcji,
grupy docelowe,
ważne jest, aby mieszkańcy regionu czyli rodziny, seniorzy i młodzież – mówi
dowiedzieli się, jaki jest główny przekaz Grzegorz Krukowski, członek ekipy, któwprowadzanych zmian. Osią akcji jest ra odwiedziła gminę.
informacja o zmianach – jak deklarują
organizatorzy – pozytywnych, adresowanych do różnych grup: Emerytura Plus
(trzynasta emerytura), 500 Plus także
na pierwsze dziecko, niższy PIT i wyższe koszty uzyskania dochodu, a także
zerowy PIT dla młodych osób poniżej 26
roku życia (z wyłączeniem samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą i przekraczających pierwszy
próg podatkowy) oraz dofinansowanie
połączeń autobusowych.
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MIGAWKI SPORTOWE
BADMINTON W NATARCIU
W X Memoriale Pawła Gasza Seniorów, który został rozegrany w Imielinie 30m marca br. zagrali przedstawiciele klubu Victoria Domecko:
Sylwia Szewczuk, Andrzej, Sławomir Piechnik i Sławek Hetmański,
którzy okazali się bardzo skuteczni
w rywalizacji z zawodnikami z całej
Polski. Sławek Hetmański w singlu
MS30+ zdobył złoty medal i srebro
w grze mieszanej w XD40+, grając z Dorotą Danielak (KKS Ruch
Piotrków Trybunalski), natomiast
Sławomir Piechnik przywiózł z zawodów brązowy medal w MD55+.
To nie jedyne osiągnięcia badmintonistów. Podczas międzynarodowych mistrzostw Turcji „5th Turkish
Para-Badminton International –
ENESCUP 2019”, które odbywały
się w dniach 25–30 marca br. Maja
Bartusz, utytułowana zawodniczka
klubu Victoria Domecko, jak zawsze
nie zawiodła, zdobywając trzy medale w kategorii SS6: złoto w grze

podwójnej kobiet z Oliwia Szmigiel,
srebro w grze mieszanej z Hindusem Nagarem Krishną i brąz w grze
pojedynczej.
W drugiej kolejce Opolskiej Ligii
Badmintona – wiosna 2019 zwycięzcami zostali: Maciej Lubczyński
i Leszek Chochel. Drugie miejsce
zajęli: Piotr Gamoń i Maciej Stępień, a miejsce trzecie – Andrzej
Kułakowski i Paweł Wiatr.

tościowym, najlepszym piłarzem
turnieju został Karol Gaweł, uczeń
podstawówki z Polskiej Nowej Wsi;
królem strzelców – Jan Dec z Wawelna, a najlepszym bramkarzem
– Adam Dąbrowski z Komprachcic.
W turnieju dziewcząt brały udział
cztery szkoły. Najlepszą okazała się
drużyna z Ochódz, która nie straciła
żadnego punktu, miejsce drugie wywalczyły uczennice z Komprachcic,
trzecie z Domecka, a czwarte z WaIGRZYSKA DZIECI
welna. MVP turnieju została Iga
Gminne Igrzyska Dzieci w piłce noż- Rybak, królową strzelczyń – Natalia
nej dziewczynek i chłopców odbyły Buszka, a najlepszą bramkarką –
się 26 marca br. Uczestniczyli w nich Oliwia Notka.
uczniowie wszystkich szkół Gminy
Komprachcice. W turnieju chłopców KARATE – MEDALE WE WROCŁAWIU
najskuteczniejsi na boisku byli spor- Zawodnicy Akademii Karate Tratowcy z Wawelna, którzy wygrali dycyjnego w Opolu z sekcji Komwszystkie swoje mecze, za nimi prachcice z sukcesem rozpoczęli
uplasowali się uczniowie z Polskiej nowy sezon startowy: 9 marca br.
Nowej Wsi, a na miejscu trzecim we Wrocławiu odbył się Międzyna– z Komprachcic. PSP Domecko rodowy Turniej Dzieci i Młodzieży
zajęło miejsce czwarte, a Ochodze w Karate Tradycyjnym „Wratislavia
piąte. MVP, czyli najbardziej war- Cup 2019”. W zawodach startowali

P I Ł K A S I AT KOWA

MINI, ALE WIELCY!
W Finale Wojewódzkim Igrzysk
Dzieci w Mini Piłce Siatkowej
Dziewcząt drużyna z Komprachcic
zajęła II miejsce. Sukces przyniosły
już zawody gminne, następnie półfinał powiatowy, finał powiatowy,
półfinał wojewódzki, do którego

nakład:
1000 egz.
na zlecenie
Gminy Komprachcice
skład i druk:
Drukarnia „Sady”,
Krapkowice

INTERNATIONAL JUDO LEAGUE
Kolejny turniej judo w ramach International Judo League odbył się
2 marca br. Zawody rozgrywały się
w Jaśle, w międzynarodowej obsadzie. Podopieczni i wychowankowie
SJ w Komprachcicach walczyli z judokami z Ukrainy, Mołdawii, Węgier,
Czech, Słowacji. Poziom turnieju
był bardzo wymagający, ale stopień
zaawansowania naszych judoków
pozwolił im na sięgnięcie po medale: Igor Rybak (9 l.) zdobył w swojej
kategorii wiekowo- wagowej pierwsze miejsce, Karol Strzelczyk (15
l.) – trzecie.

P I Ł K A N OŻ N A

trafiły zespoły: PSP 19 Kędzierzyn-Koźle (gospodarz), SP 3 Nysa, PSP
2 Kluczbork i nasze reprezentantki.
Wszytko to Siatkarskie Ośrodki
Szkolne, czyli szkoły mistrzostwa
sportowego piłki siatkowej.

KOMPRACHCICKA LIGA FUTSALU
Zakończyły się rozgrywki ostatniej
edycji KLF, czyli wiele doskonałych
meczów, emocjonujących rozgrywek i znakomita atmosfera na boisku i wśród kibiców. Niżej krótkie
podsumowanie.
I LIGA
Zwycięzcy: Opolskie Żubry, z Bartłomiejem Musolfem – najlepszym
zawodnikiem ligi i Maciejem Gawłem – najlepszym bramkarzem.
11 zwycięstw, dwie porażki. i tylko
dwóch porażek. Bilans bramkowy:
74–31.
II: Rally Team z Dominikiem Dorą
– królem strzelców.
III: Bassau Proszków
IV: CDB Futsal Team
V: iCar Wawelno
VI: ECO SA – Robert Szmielak –
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zawodnicy z Polski, Ukrainy, Litwy
i Czech – blisko 630 zawodników,
startujących w konkurencji kata
oraz kumite w różnych kategoriach
wiekowych. Medale przywieźli: Oliwia Grygas – srebro w kata indywidualnym – oraz Paweł Buhl – złoto
w konkurencji kata indywidualnym
oraz srebro w kumite.
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Wielkanoc - czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja”!
życzą:
Wójt Gminy – Leonard Pietruszka
Pracownicy Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy –
Krzysztof Szopa
Radni Gminy Komprachcice

Wołych
Świąt

odkrycie ligi
VII: Diwa Personalservice
VIII: Bongo Opole

II LIGA
Zwycięzcy: Geowox Outsider Opole, Dawid Jakus – król strzelców.
Bilans bramkowy 118–38.
II: Stara Gwardia Opole, Piotr Fechner najlepszym zawodnikiem.
III: Grupa JD Opole
IV: Gala Dachy Ochodze z najlepszym bramkarzem – Kamilem
Stachem
V: BCH Ford
VI: Gruby na bramkę
VII: Maniex – Karol Kropelnicki –
objawienie ligi jako bramkarz
VIII: SFD
IX: SKS Chmielowice

BĄDŹ EKO Z NAMI!
PYTANIE KONKURSOWE NR 2:

Na terenie Gminy Komprachcice postawiono nowe, estetyczne pojemniki do segregacji odpadów, z elementami edukacyjnymi. Ile pojemników postawiono
w sumie na obszarze całej gminy?
Wpisz liczbę na karcie odpowiedzi konkursowych.
Odpowiedzi szukaj w artykułach opublikowanych w tym numerze
„Wieści Gminy Komprachcice”.

