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Tradycyjnie już, w pierwszy dzień wiosny, przedszkolaki z „ochronki”
i Publicznego Przedszkola oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Komprachcicach, odwiedzili Urząd Gminy. Przynieśli w ten
słoneczny dzień stroiki i marzanny; przygotowali także wesołe wierszyki
i piosenki. Wicewójt Łukasz Raida przekazał gościom pudełka pełne
słodkości.

Urząd Gminy w Komprachcicach

Wiosna przyszła!

Przedszkolaki z „ochronki” do urzędu
zawitały jako pierwsze.

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
zasiadły w sali posiedzeń Rady Gminy – czuły się tam doskonale.

Tłumnie przybyli pod budynek urzędu
uczniowie recytowali wiosenne wierszyki.

Z okazji Świąt Wielkanocnych:

miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr;
zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze;

pracy, która pomaga żyć;
uśmiechów bliskich i nieznajomych;

które pozwalają cieszyć się każdym dniem.
życzą

Paweł Smolarek
Wójt Gminy Komprachcice

Antoni Wencel
Przewodniczący Rady Gminy

RadniPracownicy
Urzędu Gminy

w Komprachcicach

Strażacy z Komprachcic ćwiczyli nocą
Na zdjęciu: Nasza drużyna z maskotką organizatorów zawodów, którym
był Sbor dobrovolných hasičů v Radslavicích.

Więcej na stronie 3

Przedsiębiorczy gimnazjaliści

Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Komprachcicach zasłużyło na tytuł Najaktywniejszej Szkoły

w Wojewódzkim Konkursie Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce.

Więcej na stronie 5
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Zdjęcie autorstwa Joanny Przywary znalazło się
w jubileuszowym wydawnictwie „International Floral Art”
Artystka – jako jedna z trójki polskich fotografów - znalazła się
w gronie wyróżnionych przez jury 280 fotografów z 41 krajów,
którzy znaleźli się w tej wyjątkowej edycji.

International Floral Art to jedna z najważniejszych publikacji presti-
żowego wydawnictwa z Belgii - Stichting Kunstboek. Tematyką

albumu są fotograficzne ujęcia pracy florystów – Joanna Przywara od
czterech lat współpracuje z Agnieszką Gryc (właścicielką kwiaciarni) i obie
w efekcie tej współpracy znalazły się w tym wydawnictwie. Album
z pięknymi zdjęciami kwiatów, kompozycji i florystycznych inspiracji to na
tym rynku wyjątkowa pozycja. Edycja albumu to wielkie wydarzenie
w świecie florystyki ukazujące najnowsze prace wybitnych mistrzów
i młodych talentów. Duży nacisk kładzie się również na współpracę florysty-
fotograf. Wprawne oko fotografa pozwala wydobyć i utrwalić na zdjęciu coś

Wyróżniona fotografia

tak nietrwałego i ulotnego jak kwiaty. W tym roku album na rynku pojawił
się już po raz dziesiąty, zatem nasza mieszkanka znalazła się w szczególnym,
bo jubileuszowym – wydaniu. Zainteresowanych fotograficzną działalnością
Joanny Przywary zapraszamy na stronę, która już niebawem pojawi się
w internecie: www.joannaprzywara.pl

INFORMACJA

Zgodnie z przyjętą w dniu 06 marca 2014 r. uchwałą Rady Gminy
Komprachcice Nr XXIX/189/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Komprachcice w roku 2014, informujemy, co następuje :
Opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt sprawuje lekarz weterynarii Pan Jan Piskoń prowadzący działal-
ność gospodarczą pod nazwą „Lecznica dla zwierząt, Jan Piskoń” z siedzi-
bą w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 32.
Z terenu Gminy Komprachcice miejsce w schronisku dla bezdomnych
zwierząt zapewnia się za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Usług
Produkcyjno Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek
z siedzibą w Żędowicach, ul. Dworcowa 24.
Zgłoszenia bezpańskich zwierząt w godzinach pracy urzędu należy
kierować pod nr 77-403-1712, a w przypadku zdarzeń drogowych oraz
poza godzinami pracy urzędu pod nr tel. 502052515 - „Lecznica dla
zwierząt, Jan Piskoń” lub pod nr tel. 506 132 566 - Przedsiębiorstwo
Usług Produkcyjno Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela
Bartoszek.
Ponadto informujemy, iż koty wolno żyjące nie są zwierzętami
bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wywozić, ani utrudniać im
bytowania w danym miejscu.

ROLNICY!
PAMIĘTAJCIE O KONSEKWENCJACH

Już od wielu lat przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie
wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to celowym
wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Z informacji straży pożarnej
wynika, że blisko 70 procent wszystkich pożarów traw, to celowe pod-
palenia. Takie działania bardzo szybko wymykają się spod kontroli
i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Zagrożone jest życia i zdrowie
mieszkańców i zwierząt: hodowlanych i dzikich, dym, jaki unosi się znad
palonych traw ogranicza widoczność kierowcom. Ziemia po takich
wypaleniach robi się jałowa.
Przypominamy, wypalanie traw jest surowo zabronione. Prócz kar
nakładanych na podpalających przez policję, czy prokuraturę dotkliwe
kary finansowe nakłada również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Zakaz takiej niszczącej działalności wynika z konieczności
przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników ubiegających
się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

HARMONOGRAM
BADAŃ

MAMMOGRAFICZNYCH

GMINA  KOMPRACHCICE

Lp. Termin badania Godzina
badania

Miejsce
stacjonowania
mammobusu

Miejscowości, dla których
zostaną przeprowadzone
badania

1. 15.05.2014 r.
czwartek

10-16 Komprachcice
NZOZ „MEDICOM”
ul. Bilińskiego 2

Gmina Komprachcice

2. 19.05.2014 r.
poniedziałek

10-16 Polska Nowa Wieś
OSP Remiza

Gmina Komprachcice

MAJ 2014

Lp. Termin badania Godzina
badania

Miejsce
stacjonowania
mammobusu

Miejscowości, dla których
zostaną przeprowadzone
badania

1. 04.06.2014 r.
środa

10-16 Chmielowice
OSP Remiza/LKS

Gmina Komprachcice

CZERWIEC 2014

NZOZ „PRO-SANA”
BRZESKIEGO STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
z filią obwoźną

49-300 Brzeg, ul. Chocimska 7
Tel. 77 546 13 74 / 84
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Strażacy z jednostki OSP Komprachcice uczestniczyli w tym roku
po raz pierwszy w nocnych zawodach strażackich organizowanych
w Radslavicach przez tamtejszych druhów. Te znane już na
pograniczu polsko-czeskim zawody znacznie różnią się od
tradycyjnych strażackich zmagań, do których jesteśmy
przyzwyczajeni.

Jednostka z Komprachcic wyjechała do Radslavic dzięki współpracy ze
strażakami z Chrzelic, którzy w czeskich zawodach brali już udział kilka

razy. Razem z naszymi strażakami w imprezie uczestniczyły jednostki
z Chrzelic, Zieliny i Rzymkowic oraz 24 drużyny z Czech i Słowacji.

awody rozpoczyna test wiedzy pożarniczej - przez organizatorów przy-
gotowany również po polsku, a po jego zakończeniu druhny i druhów

czeka sztafeta pożarnicza.
- - mówi Krzysztof Labusga, Naczelnik OSP
Komprachcice. -

Ciężkie próby miały w sobie - jak widać - element zabawy. Nie zabrakło go
i w ubieraniu się na czas.
-

esztę zmagań rozpoczęto o 20.00. Do godziny szóstej rano, w ciem-
nościach i w blisko dwudziestu punktach wyznaczonych w różnych

miejscowościach sześcioosobowe załogi walczyły o miano najlepszych.
Sukces można było odnotować już wtedy, gdy udało się wykonać wszystkie
zadania. Strażacy z Komprachcic zaliczyli wszystkie punkty.
-

- zdradza Naczelnik OSP.
Instrukcje strażacy otrzymywali na miejscu, z latarkami w dłoniach musieli
podołać wyzwaniom, które - jak zapewniają druhowie - podnosiły poziom
adrenaliny. Zadania wykonywane były na czas, a błędy powodowały odlicza-
nie od zebranych punktów karnych.
-

- opisuje Krzysztof Labusga i dodaje ze śmiechem: -

eprezentacja jednostki z Komprachcic zajęła ostatecznie 25 miejsce
i zdaje sobie sprawę, że jak na pierwszy raz, to niezły wynik. Druhowie

zainspirowani zawodami u Czechów zastanawiają się nad przeniesieniem
pomysłu i na nasze tereny.

Z

R

R

To jest zupełnie coś innego
Wszystko zaczyna się na pierwszym piętrze, po ogłoszeniu

alarmu, ześlizgiem strażacy trafiają na dół i muszą wykonać różne zadania,
na przykład wykonać tak zwany „spacer farmera”, czyli przejść z dwoma
kanistrami po 30 litrów każdy, czy wykonać dziesięciokilogramowym
młotem dwadzieścia pełnych uderzeń.

Wszyscy musieli położyć się do łóżek, w samej bieliźnie, zostało zgaszone
światło i ogłoszony alarm. Jeden ze strażaków włącza światło i zaczyna się
wkładanie mundurów. Badane była kompletność umundurowania oraz to,
czy wszystko zostało pozapinane, jak należy, czy kask jest właściwe zapięty.

Dostaliśmy mapę z zaznaczonymi miejscami, była to w sumie odległość
około siedemdziesięciu kilometrów. To były zadania, które pokazywały
przygotowanie strażaków do całego przekroju naszych działań: wymagały
sprawności, dobrej orientacji, pracy na wodzie, udzielania pierwszej
pomocy medycznej. W tym właśnie zadaniu zajęliśmy wysokie, szóste
miejsce

Przez czas, gdy wyjaśniana była instrukcja teren był oświetlony, a gdy
ruszaliśmy do zadań - światło gasło. Niemal w ciemności musieliśmy na
przykład zbudować wał przeciwpowodziowy. Mieliśmy piasek, worki
i dziesięć minut Koledzy
myśleli, że jedziemy na jakiś piknik.

Dagmara Duchnowska

Komprachcice

Nocne rozgrywki

W zawodach udział wzięli:
Krzysztof Labusga, Marek Niestrój, Łukasz Jarosz, Sebastian Gola,
Bartłomiej Basiński, Oskar Ruttmar - druhowie z sekcji bojowo-
ratowniczej jednostki OSP Komprachcice.

Wszyscy strażacy, którzy reprezentowali nas w Radslawicach mają
kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Zapraszamy na www.facebook.com/SdhRadslavice oraz na profil
OSP Komprachcice

Chmielowice

Panie razem
Członkinie Koła Kobiet z Chmielowic spotkały się 7 marca br.
przy poczęstunku z okazji  swojego święta. Mimo, że miało to być
spotkanie samych pań, niezapowiedzianymi gościmy byli także
panowie: sołtys – Edward Odelga oraz przedstawiciel Rady
Sołeckiej – Jan Kotula, którzy wręczyli świętującym kwiaty.

Koło Kobiet powstało z inicjatywy radnej – Ewy Wittke w 2006 r.
Obecnie zrzesza 18 pań, które aktywnie działają i włączają się

w inicjatywy lokalne. Wspólnie z innymi organizacjami i grupami
wpływają na integrowanie lokalnej społeczności Chmielowic. Wraz
z Radą Sołecką oraz jednostką OSP organizują festyny, zabawy taneczne,
pikniki. Panie z Koła Kobiet przede wszystkim dbają o podniebienia gości
serwując swoje wypieki. O tym jakimi są perfekcjonistkami najlepiej
świadczą zawsze puste blaszki po wypiekach i radość gości.
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Niewielu wie, że wędkarstwo to
nie tylko rekreacja, ale także

sport. Współzawodnictwo spor-
towe wędkarzy odbywa się w dys-
cyplinach: wędkarstwo spławi-
kowe, muchowe, rzutowe, spinnin-
gowe, morskie i podlodowe. Klub
z Komprachcic specjalizuje się w tej
pierwszej kategorii i odnotowuje
w swojej dziedzinie sukcesy. To
dla tego klubu spławikowym Mist-
rzem Świata w 2008 roku został
Tomasz Furyk (wtedy junior). Klub
działał najpierw w Opolu, a teraz
organizuje sportowe wędkarstwo
w Komprachcicach. Należą do niego
członkowie z terenu gminy Komp-
rachcice, Prószków i Namysłów -
obecnie 15 osób.
-

- mówi Andrzej Mróz
z komprachcickiego klubu.

ażdy z członków musi mieć li-
cencję sportową oraz przejść

badania sportowe. Wędkarstwo
kwalifikowane wymaga dużego za-
angażowania funduszy, ponieważ
współczesne zawody wymagają nie
tylko umiejętności, ale też korzys-
tania ze specjalistycznego sprzętu.
Taki wydatek to koszt od kilkuset do

Trudno jest znaleźć ludzi, którzy są
zainteresowani taką formą węd-
karstwa i uprawianiem takiej właś-
ie dyscypliny

K

Komprachcice

Na sportową wędkę
W regionie działają trzy wędkarskie kluby sportowe.
Jeden z nich - w Komprachcicach przy Kole Polskiego
Związku Wędkarskiego.

nawet kilkunastu tysięcy złotych.
Wędki wykonane z włókna węglo-
wego mają określone wymiary -
trzynastometrowe są przeznaczone
dla mężczyzn, te o długości 11 met-
rów dla kobiet, a kadeci i juniorzy
korzystają z wędek dziewięciomet-
rowych.

rzygotowania do zawodów
zawsze poprzedzają treningi -

najlepiej na akwenie, na którym
później trwać będzie rywalizacja.
-

–
tłumaczy Andrzej Mróz.

łowione ryby są ważone i tra-
fiają z powrotem do wody -

wędkarstwo kwalifikowane jest
zgodne z etyczną zasadą „złów i wy-
puść” (no kill). Czy jednak odpo-
wiedni sprzęt i umiejętności wystar-
czą, aby móc powalczyć o pierwsze
miejsca? Andrzej Mróz zdradza,
że ważne jest również szczęście
w losowaniu miejsc w sektorach.

ędkowanie jest na Śląsku
Opolskim bardzo popu-

larne, pierwsze wędki zarzucają już
nawet sześciolatkowie, bywa, że
na etapie szkoły podstawowej są

P

Z

Kiedy startujemy w zawodach
razem, jako klub korzystamy z zanęt
i robaków z jednego źródła, aby
każdy miał takie same szanse

W

już organizowane systematyczne
zajęcia. Część sympatyków tej
formy spędzania wolnego czasu
odnajdzie się także w klubie spor-
towym. W komprachcickim klubie
najmłodszym zawodnikiem jest
dziewięcioletni Łukasz Klosa.

oło PZW w Komprachcicach
istnieje już 30 lat, a działalność

klubu sportowego trwa pełną deka-
K

dę. Z tej właśnie okazji wędkarze
zamierzają zorganizować imprezę,
podczas której członkowie będą
promować tę tradycyjną formę re-
kreacji i sportu.
- J –
deklaruje Andrzej Mróz i zachęca do
wędkowania razem z klubem.

esteśmy otwarci na współpracę

Dagmara Duchnowska

K

W

ryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności
społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałości

o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz kryteriów akcji
„Wieś przyszłości”.

roku bieżącym do konkursu „Piękna Wieś Opolska” dołączono
dodatkowa kategorię „Wieś emocji i przeżyć” - kategorię, która ma

zwrócić uwagę sołectw na tworzenie „koszyka” produktów i specjalizacji
wsi. W kategorii tej brać mogą miejscowości wyróżniające się spośród
innych specyfiką i występowaniem kluczowego tematu przewodniego oraz
posiadające wyjątkowy, niepowtarzalny klimat. Szczególnie oceniany
będzie zasób, jakim dysponuje wieś, w skład którego wchodzi istniejąca
substancja materialna i ukształtowanie miejscowości, infrastruktura
pobytowa i atrakcje turystyczne.

Konkurs

Piękna wieś
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił siedemnastą edycję
Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2014”. W tegorocznym konkursie
uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach: „Najpiękniejsza
wieś”, „Najlepszy projekt odnowy wsi” oraz po raz pierwszy - „Wieś
przeżyć i emocji”.

Podróż do zaczarowanej krainy bajek i baśni to marzenie niejednego
dziecka, jaki i zapewne wielu dorosłych. Okazję ku temu, by choć przez
chwilę przenieść się w ową krainę, mieli uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Domecku w czasie szkolnego ostatkowego balu karnawa-
łowego, który odbył się 4 marca br. Hasłem przewodnim balu były bajki
i baśnie, do tej tematyki nawiązywały także niezwykle barwne i naprawdę
imponujące stroje uczniów. Na szkolnych korytarzach można było spotkać
postacie z baśni braci Grimm, takie jak kot butach, rybak ze złotą rybką,
kopciuszek czy czerwony kapturek. Pojawiła się także Calineczka z baśni
H.Ch. Andersena. Nie mogło zabraknąć również, postaci ze współczesnych
dziecięcych bajek, takich jak myszka Miki, owieczka Timmi czy laleczka
Monster High. Wszyscy uczestnicy bajkowego balu karnawałowego mieli
okazję by sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą bajek i baśni w specjalnie
przygotowanych dla nich konkurencjach. Największym zainteresowaniem
wśród dzieci cieszyła się zabawa z czarodziejskim kuferkiem, w którym
znajdowały się rekwizyty z bajek. Zadaniem uczestników zabawy było
odgadnięcie z jakiej bajki pochodzi wylosowana przez nich rzecz. Było też
mnóstwo zagadek, wiele bajkowej muzyki, a także słodkie nagrody
i poczęstunek dla każdego ucznia. Garstka fantazji i szczypta radości, tak
niewiele potrzeba było by stworzyć w szkole radosną atmosferę nawiązu-
jącą do bajkowego klimatu rodem z ulubionych bajek i baśni. Wszystkim
uczestnikom zabawy karnawałowej dopisywał doskonały humor, czego
potwierdzeniem było uśmiechnięte miny bawiących się dzieci. Pod koniec
dnia, wszyscy zgodnie stwierdzili, że było naprawdę bajecznie.

Magdalena Koszyk

W KRAINIE BAJEK I BAŚNI
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20 marca 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu odbył
się finał I Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy
o Gospodarce adresowany do szkół gimnazjalnych województwa
opolskiego. Wzięli w nim udział także uczniowie komprachcickiej
placówki.

Inicjatorami i gospodarzami tego konkursu była opolska szkoła oraz
Narodowy Bank Polski Oddział w Opolu. Opieką naukową wsparli

wydarzenie: Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny oraz Wyższa Szkoła
Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Celem konkursu
było promowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród
młodzieży gimnazjalnej, zgodnie z ideą tworzenia „Społeczeństwa Wiedzy”.
Każda ze szkół, które uczestniczyły w konkursie zgłaszała uczniów, którzy
musieli wypełnić test on line. Komprachcicka placówka zachęciła największą
liczbę uczniów do udziału w ekonomicznych zmaganiach. Przygotowywali
ich: Jolanta Tracz – nauczycielka biologii oraz Andrzej Kłoś – nauczyciel
„Wiedzy o Społeczeństwie”. Do półfinału dostali się: Kacper Brzdąk z II d,
Piotr Gawlista z III d oraz Filip Ralko z II d. Reprezentanci Komprachcic nie
zakwalifikowali się do ścisłego finału, do którego spośród 50 przechodziło
sześć osób, ale ich wyniki były bardzo dobre. Za I miejsce w kategorii
najaktywniejszych szkół placówka otrzymała laptop.

Dag

Przedsiębiorczy gimnazjaliści

„WF z klasą” to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej
realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu
Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie
o zajęciach wychowania fizycznego w polskich szkołach.
Również w Komprachcicach.

Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa
Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turys-
tyki oraz Minister Edukacji Narodowej.

W

W

drożenie nowego programu jest odpowiedzią na obniżający się
wciąż poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży i ma zachęcić

wszystkich uczniów do uczestnictwa w zajęciach. Szkoła nie może być
nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów i zmuszać do bicia
rekordów i ciągłej rywalizacji. Lekcje w-f mają sprawić, że już w bardzo
młodym wieku nabędzie się właściwych nawyków, które w dorosłym życiu
pozwolą cieszyć się zdrowiem, dobrą formą i kondycją.

ramach tego projektu nauczycielka wychowania fizycznego – Sylwia
Jasiówka prowadzi blog. Zapraszamy do czytania nie tylko uczniów,

ale także rodziców i opiekunów – pgkomprachcice.pl (baner: WF Z KLASĄ).

Na zdjęciu:
Dyrektor PG
w Komprachcicach –
Leonard Pietruszka jest
zadowolony z nowego
sprzętu, który wesprze
proces edukacji,
ale przede wszystkim
cieszy się z poziomu wiedzy
i umiejętności, jaki
prezentują gimnazjaliści.

Blog aktywności

Od poniedziałku 7 kwietnia 2014 w naszych kieszeniach zaczną pojawiać się
banknoty ze zmienionymi zabezpieczeniami. Wszystko za sprawą
Narodowego Banku Polskiego, który  rozpoczął stopniowe wprowadzanie do
obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Zmiany będą
dotyczyły banknotów o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł, które będą
zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z obiegu
w ramach standardowych operacji zasilających banki komercyjne
w gotówkę. Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną
prawnym środkiem płatniczym.

Zmiana zabezpieczeń jest operacją techniczną, bo chociaż obecnie polskie
banknoty są fałszowane stosunkowo rzadko (około 8 fałszerstw na milion

banknotów w obiegu), to postęp technologiczny, który dokonał się w ciągu
ostatnich 20 lat w dziedzinie zabezpieczeń banknotów, wymaga przeprowa-
dzenia takiej technicznej operacji.
-

-
mówi Sławomir Kusz z Opolskiego Oddziału NBP w Opolu. -

- dodaje.

pierwszych miesiącach zmodernizowane banknoty będą pojawiały się
w naszych kieszeniach dosyć rzadko, bo stopniowo będziemy wprowa-

dzali je na miejsce zużytych banknotów. Banknoty z nowymi zabezpieczeniami
na pierwszy rzut oka będą podobne graficznie. Jednak jeśli położymy obok siebie
stary i nowy - od razu zobaczymy różnice.
-

- tłumaczy Sławomir Kusz.

arto także wiedzieć, że okres życia banknotów o niższych nominałach
wynosi około 18 miesięcy, a wyższych nominałów - kilka lat, dlatego tyle

właśnie potrwa cały proces zamiany. Ogółem pieniądz gotówkowy w obiegu
łącznie z wartościami kolekcjonerskimi wynosi 124 518 mln zł.
-

- tłumaczy Sławomir Kusz z Oddziału Okręgowego NBP w Opolu.

Jesteśmy już gotowy do zasilenia rynku banknotami ze zmodernizowanymi
zabezpieczeniami, przeprowadziliśmy testy akceptacyjne wszystkich sorterów,
w grudniu dostarczyliśmy profesjonalnym uczestnikom obrotu gotówkowego
zmodernizowane banknoty w celu przeprowadzenia kalibracji urządzeń
wymagających dostosowania, np. sortery, wpłatomaty, liczarki, dyspensery

Od zeszłego roku
Narodowy Bank Polski przeprowadził intensywne szkolenia dla ponad pięciu
tysięcy osób zajmujących się profesjonalnie obrotem gotówkowym oraz
współpracuje z bankami komercyjnymi i firmami zajmującymi się obrotem
gotówką. Ciągle jednak szkolimy kasjerów, policjantów i inne osoby, które
zawodowo zajmują się gotówką

Zmodernizowane banknoty będą jaśniejsze. Projekty graficzne nie uległy zmia-
nie, ale zastosowanie nowych zabezpieczeń powoduje, że różnice pomiędzy
banknotami nowej i dotychczasowej emisji będą widoczne. Najważniejsze
zmiany, jakie spostrzegą Polacy na zmodernizowanych banknotach, to odkryte
pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i ulepszone zabezpie-
czenie recto-verso

Ponieważ zastępować nowymi będziemy tylko te banknoty, które są zniszczone,
a te wcześniejsze, które są w dobrym stanie, nadal będziemy wprowadzać do
obiegu, to operacja wymiany wszystkich banknotów potrwać może nawet kilka
lat

W

W

Czy wiecie, że…

Statystycznie każdy banknot trafia do NBP dwa razy w roku i jest spraw-
dzany pod kątem autentyczności, zniszczenia i zabrudzenia. Banknoty,

które nie nadają się do obiegu są wycofywane - sortery w NBP sprawdzają
banknoty z prędkością 33 sztuk na sekundę. Warto pamiętać, że banknot
o nominale 200 złotych na razie nie zostanie zmieniony, a żaden ze zmoder-
nizowanych banknotów nie trafi do obiegu przed 7 kwietnia 2014 r.

BP zdecydował się na zmianę zabezpieczeń po 18 latach od wprowa-
dzenia do obiegu obecnych banknotów. Banki centralne dokonują

standardowo podobnej operacji średnio co 8-10 lat. Obecnie banknoty
modernizuje m.in. Europejski Bank Centralny (nominał 5 i 10 euro) oraz FED
(nominał 100 dolarów).

rzeciętny banknot 50 czy 100 zł żyje kilka lat, banknoty 10 i 20 - około
1-2 lat. Statystycznie każdy z nich trafia do NBP dwa razy w roku i jest

sprawdzany pod kątem autentyczności, zniszczenia i zabrudzenia. Bank-
noty, które nie nadają się do obiegu, są wycofywane.

N

P

Nowe banknoty
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Ostatnie tygodnie były dla młodych wokalistów SOK wyjątkowo
pracowite. Nadszedł bowiem czas eliminacji do najważniejszych
przeglądów piosenkarskich sezonu.

W

W

Skarbimierzu odbył się 5 kwietnia br. III Przegląd Pieśni Pasyjnej
i Pokutnej. Najlepszymi artystami tego wydarzenia zostali wokaliści

zespołu Attonare, który otrzymał Grand Prix festiwalu.
-

- komentuje
Renata Gliniorz z Samorządowego Ośrodka Kultury. Drugie miejsce w swojej
kategorii zdobyła Linda Wencel. W skarbimieskim przeglądzie uczestniczyli
wykonawcy z województwa opolskiego i dolnośląskiego. Artystów oce-
niało jury pod przewodnictwem Grażyny Koteckiej - dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej w Brzegu.

kwietnia br. w eliminacjach do festiwalu „Wygraj sukces”, do którego
w tym roku akces zgłosiło ponad 2200 podmiotów artystycznych,

nominacje do kolejnego etapu (Częstochowa lub Bielawa) zdobyli: Jan Posor
i Sonia Gielnik. Wyróżniono (bez nominacji) również Agatę Aniserowicz
i Kingę Dolipską. Eliminacje regionalne odbywają się w 56 miejscach. Finał
czeka najlepszych w Tarnobrzegu.

becnie młodzi wokaliści przygotowują się do uczestnictwa w XXIII
Wojewódzkim Dziecięcym Festiwalu Piosenki w Korfantowie oraz do

kolejnych eliminacji konkursu „Giełda Piosenki”. W pierwszych eliminacjach
do tego konkursu do finału, czyli przeglądu „Piosenkobranie” (będzie
odbywał się w czasie Dni Opola) zakwalifikowało się dwóch wykonawców.
Jan Posor rozbawił wszystkich interpretacją piosenki „O nieszczęśliwej
miłości chomików”, a Karolina Gabriel ujęła jury utworem „Kocham cały
świat”. O przyznanie kolejnych identyfikatorów uprawniających do występu
podczas „Piosenkobrania” zawalczą w najbliższych tygodniach kolejni
wokaliści SOK.

zorganizowanym po raz siedemnasty Festiwalu Piosenki Religijnej
"Corda Cordi", organizowanym przez Brzeskie Centrum Kultury

Karolina Gabriel zajęła w kategorii szkół podstawowych I miejsce, a Linda
Wencel - II (kategoria szkoły ponadgimnazjalne i dorośli).

Zespół naprawdę bardzo dobrze wypadł, a wystąpił po dość długiej
przerwie koncertowej, bo jesteśmy w trakcie nagrywania płyty

Dagmara Duchnowska

6

O

Samorządowy Ośrodek Kultury

Dobra passa trwa

11 maja (niedziela)
o godz. 18.00

w Samorządowym Ośrodku Kultury

odbędzie się premiera spektaklu
realizowanego

w ramach programu

„Warsztaty teatralne.
Historie codzienne”

Wystąpią uczestnicy zajęć, którzy
pracowali pod twórczą opieką

Dariusza Kowcuna

Zapraszamy
27 kwietnia br.

z okazji kanonizacji Jana Pawła II

zaśpiewa w Ozimku

w parafii pw. św. Jana Chrzciciela

zespół Attonare

W

W

tym roku szkolnym w szkole zorganizowane zostały warsztaty
rzeźbiarskie w drewnie. Zajęcia poprowadzone zostały przez

Dariusza Pawłowskiego, w którego rodzinie już od kilku pokoleń kultywuje
się tradycję wytwarzania różnego rodzaju pięknych figurek z drewna.
Warsztaty podzielone zostały na dwie części. W pierwszej uczniowie
oglądali dzieła naszego gościa. Uczyli się również rozpoznawania rodzajów
drewna, poznawali narzędzia i sposoby pracy w drewnie. Uczestnicy
warsztatów dowiedzieli się także, że wybierając się do lasu lub w okolice
parków można znaleźć dużo naturalnych produktów: kory, gałązek, listków,
szyszek, żołędzi, które mogą być produktami wykorzystywanymi w two-
rzeniu prac artystycznych. Z tych właśnie rzeczy powstaje bardzo wiele
różnych i ciekawych wyrobów z drewna, zwierzątek, ptaków i postaci.

ruga część szkolnych wiosennych warsztatów miała formę praktyczną.
Pod fachowym okiem pana Dariusza wszystkie dzieci mogły próbować

swoich pierwszych kroków w rękodziele artystycznym. W krótkim czasie
i przy użyciu bardzo prostych narzędzi, pod opieką nauczycieli i według
instruktażu gościa, wszyscy nasi uczniowie wykonali drewnianą figurkę
sowy z przygotowanych wcześniej elementów. Dzieci samodzielnie czyściły
i polerowały papierem ściernym drewienko, z którego powstać miała sówka.
Następnie przy pomocy dorosłego przybijali małym młoteczkiem sowie
oczka, nosek, uszka i skrzydełka.

szystkie klasy stanęły na wysokości zadania, a ich duże zaangażo-
wanie, wysiłek i pracę można było zaobserwować przez cały czas.

Warsztaty w drewnie, w których brały udział wszystkie dzieci były wyjąt-
kową okazją do wzajemnego zintegrowania się i osiągnięcia osobistych
sukcesów przez każde dziecko.

D

Magdalena Koszyk

PSP Domecko

Wiosenne warsztaty

21 marca to data często kojarzona nie tylko z przesileniem
wiosennym, ale także z obchodzonym w tym dniu świętem
wagarowicza. Uczniowie szkół, szczególnie tych
ponadpodstawowych, często unikają w tym dniu przychodzenia
do szkoły. W Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku takiego
problemu nie ma - tego dnia na uczniów z Domecka czekają atrakcje
i zabawy.
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Nordic walking staje się coraz bardziej popularną formą rekreacji,
a nawet sportu. Na drogach i dróżkach wraz z nastaniem wiosny aż
do później jesieni, a najwytrwalsi nawet zimą – maszerują z kijkami
mniej lub bardziej liczne grupy. Wśród nich jest i ta, prowadzona
przez Bartłomieja Jasiówkę – nauczyciela wychowania fizycznego
i instruktora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Od
początku roku szkolnego 2013/2014 trwają cotygodniowe zajęcia
nordic walking.

Komprachcice

Wychodzone zdrowie

Nordic walking to forma rekreacji, która polega na maszerowaniu ze
specjalnymi kijami. Taki sposób aktywności ruchowej został wymyś-

lony w Finlandii w latach 20. XX wieku i na początku wykorzystywano go do
trenowania narciarzy biegowych. Zasady nordic walking zostały jednak
opisane dopiero w 1997 roku.
-

-
tłumaczy instruktor.
„Chodzenie z kijkami” - jak często nazywa się ten sport - angażuje większą
nić tradycyjny marsz, czy jazda na rowerze grupę mięśni (zobacz: grafika).
Dzięki systematycznemu uprawianiu nordic walking rozwija się siła i wytrzy-
małość ramion, poprawia kondycja, spala się też więcej kalorii niż przy
normalnym chodzeniu. Jak zapewnia Bartłomiej Jasiówka, to forma rekre-
acji, która jest dostępna dla każdego, bez względu na wiek, płeć, kondycję,
czy wagę - zwłaszcza, że regularne „chodzenie” z pewnością poprawi formę,
a także pozwoli spalić kalorie.
-

– mówi instruktor nordic
walking.

obrze więc rozpocząć spacery pod okiem trenera, który nauczy
prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać odpowiednie kije.

W ramach zajęć nordic walking organizowanych w OSiR grupa przemierza
w każdy wtorek (zajęcia zaczynają się o godzinie 19.30, spotkanie przed halą
sportową w Komprachcicach) około 8 kilometrów. Wszyscy uczestnicy zajęć
mają mierzoną odległość, jaką w każdym miesiącu - i w ciągu wszystkich
razem - poświęcili na maszerowanie z kijkami. Wyniki są co tydzień uaktual-
niane i publikowane na stronie osir.komprachcice.com.pl pod hasłem
„Zdrowie mierzone w metrach”. Na pierwszym miejscu - zaraz za trenerem -
są Gośka (116,5 km) i Agata (133,8 km)(na zdjęciu z Bartłomiejem Jasiówką -
149,15 km). Jak przyznają obie panie, starają się nie opuszczać treningów,
do których zachęca ich przede wszystkim dbałość o kondycję. Promotorzy
nordic walking w gminie przeszli już w sumie 594,14 km (stan na 1.04 br.).

To świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, a także na spotkanie się
znajomych, bo taka forma rekreacji pozwala na maszerowanie i rozmowę

Wszystko zależy od tego, czy właściwie chodzimy, jak się poruszamy, jak
trzymamy kijki. Takie chodzenie poprawia wydolność organizmu, jesteśmy
lepiej dotlenieni, po prostu dbamy o zdrowie

Dagmara Duchnowska

Źródło grafiki: atlanticklub.pl

D

WIOSNA NA ORLIKU

Zapraszamy do korzystania
z kompleksu sportowego „Orlik 2012”
w Komprachcicach, przy ul. Rolniczej
8. Obiekt będzie czynny codziennie
(z wyjątkiem świąt) w godzinach
15.00  - 23.00.
Aktualizowany grafik rezerwacji i wolnych terminów został umieszczony
na stronie internetowej osir.komprachcice.com.pl w zakładce "ORLIK 2012".
Rezerwacji można dokonywać mailowo:
- boisko do piłki nożnej:    maciek.osir.komprachcice@onet.pl
- boisko wielofunkcyjne:   bartek.osir.komprachcice@onet.pl
- biuro@osir.komprachcice.com.pl lub bezpośrednio u instruktorów na
obiekcie.
Opiekę nad boiskami sprawują animatorzy sportu: mgr Bartłomiej Jasiówka
oraz mgr Maciej Nawrocki.
Informujemy, że możliwa jest rezerwacja terminu na cały miesiąc. Jej
przedłużenie jest możliwe, jeśli od 25 do końca każdego miesiąca admini-
strator zostanie powiadomiony o przeniesieniu godzin na kolejny miesiąc
(mailowo na ww. adres). Brak informacji o przedłużeniu skutkuje zmianą
statusu na „wolne”. W przypadku rezerwacji na cały miesiąc, druga niezgło-
szona nieobecność skutkuje usunięciem godzin i zmianą statusu na „wolne”.
Nieobecności zgłaszać należy na min. 3 dni przed datą rezerwacji. Przed
skorzystaniem z kompleksu boisk należy zapoznać się z regulaminem korzys-
tania z obiektu, procedurą wypadkową oraz instrukcją ewakuacji.

WIOSENNA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Komprachcickiej Wiosennej Ligi
Halowej Piłki Nożnej, która rozpocznie się 26 kwietnia tego roku. Będzie to już
jubileuszowa X edycja tych rozgrywek, które potrwają do końca maja, lub do
połowy czerwca (w zależności od liczby zgłoszonych zespołów). Mecze będą
rozgrywane w soboty oraz w niedziele. Wystartuje od 10 do 16 ekip, które
w jednej rundzie zagrają systemem „każdy z każdym”. Dla pierwszych czterech
drużyn ligi zostaną ufundowane pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu sportowego. Przewiduje się również nagrody indywidualne
dla najlepszego zawodnika, bramkarza oraz „króla strzelców”.
Organizator, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach w zapewnia:
sędziów, opiekę medyczną oraz możliwość ubezpieczenia zawodników NNW.
Wpisowe do ligi wynosi: ok. 400-700 zł (w zależności od liczby zgłoszonych ekip),
Zniżki: 30% zł - dla drużyn, które wcześniej brały udział w rozgrywkach ligowych
w Komprachcicach; 50%zł - dla drużyn z terenu gminy Komprachcice; 70% - dla
drużyn młodzieżowych.
Zgłoszenia zespołów do ligi są przyjmowane do 11 kwietnia br. pod tel. 77 46
46 040 lub mailem: biuro@osir.komprachcice.com.pl.
Wszelkie informacje, numer naszego konta oraz listy zgłoszeń są do pobrania na
naszej stronie internetowej: www.osir.komprachcice.com.pl

LIGA OLDBOJÓW - CZAS NA ROZGRYWKI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach zaprasza drużyny piłkarskie do
udziału w LIDZE OLDBOJÓW. Mecze rozpoczną się w maju br. i potrwają do
końca czerwca 2014 br. Liga zostanie rozegrana systemem turniejowym,
a mecze będą odbywały się w piątki w godzinach wieczornych na boisku
„ORLIK” w Komprachcicach przy ul. Rolniczej 8. Dla najlepszych drużyn ligi
zostaną ufundowane pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu sportowego. Przewiduje się również nagrody indywidualne dla
najlepszego zawodnika, bramkarza oraz „króla strzelców”. W rozgrywkach
mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat. W każdym z zespołów
będzie można zgłosić do gry dodatkowo 2 zawodników, którzy ukończyli 30 lat.
Organizator zapewnia: profesjonalne sędziowanie, opiekę medyczną oraz
możliwość ubezpieczenia zawodników NNW.
Wpisowe: tradycyjnie, jak co roku, każda ze startujących ekip jest gospodarzem
jednego turnieju opłacając sędziego i pielęgniarkę. Fundatorem nagród jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.
Termin zgłoszeń upływa 25 kwietnia br.
Zgłoszenia drużyn: biuro OSiR w Komprachcicach, ul. Szkolna 18, tel. 46 46 040,
biuro@osir.komprachcice.com.pl

Serdecznie zapraszamy
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Zakończyły się rozgrywki amatorskiej ligi futsalu, która w sezonie 2013/2014 prowadzona była pod
patronatem firmy sportowej Masita. W trzech ligach startowało łącznie 29 zespołów.  Sukcesy odniosły
zespoły, które swoją formę poprawiały z roku na rok.

W
W

pierwszej lidze mistrzem został Markam Rodło, który w poprzednich sezonach zajmował miejsca IV-V. Na
szesnaście spotkań drużyna przegrała tylko jedno (z Dzielnicą Opole 3:5). Rozegrane mecze przyniosły im:

108 bramek zdobytych, 42 stracone i dwóch strzelców w pierwszej piątce.

lidze drugiej dwa miejsca premiowane awansem wywalczyły Futsal Chrząstowice oraz Grupa JD Opole.
Futsal Chrząstowice oraz Grupa JD z identycznym bilansem 12 zwycięstw, 2 remisów i 4 porażek skończyły

odpowiednio jako mistrz i wicemistrz. Najlepszym strzelcem drugiej ligi został Marcin Piechaczek (Grupa JD),
a najlepszym bramkarzem Piotr Polednia (Futsal Chrząstowice).

pierwszego miejsca do ligi drugiej wszedł Outsider. Drugi stopień na podium przypadło Maniexowi (obie ekipy
przegrały tylko 3 z 18 spotkań). Bramkarz Jarosław Bus (Maniex) został uznany najlepszym bramkarzem

w trzecioligowej obsadzie.
Z

KOŃCOWA TABELA – I LIGA
(w nawiasach zdobyta liczba punktów)

1. Markam Rodło (45)
2. FT BogStar Opole (37)
3. Bongo Opole (29)
4. Bassau Prószków (25)
5. Gron-Tech Opole (22)
6. Football Sport (17)
7. Dzielnica Opole (16)
8. Old-Gold Złotniki (11)
9. Climbex Piorun Zaodrze (7)

KOŃCOWA TABELA – II LIGA
(w nawiasach zdobyta liczba punktów)

1. Futsal Chrząstowice (38)
2. Grupa JD Opole (38)
3. Stara Gwardia Opole (34)
4. Grunt Opole (34)
5. ECO s.a. Opole (25)
6. CDB Futsal Team (24)
7. LM Opole (23)
8. Columbex Brutal Opole (22)
9. DKO Elektro (15)
10. Gala Dachy Ochodze (9)

KOŃCOWA TABELA – III LIGA
(w nawiasach zdobyta liczba punktów)

1. Outsider Opole (45)
2. Maniex Team (43)
3. AZS Uniwersytet Opolski (42)
4. Mirek Service Domecko (36)
5. FC Żelazna (34)
6. Nutricia Opole (21)
7. D-H Opole (16)
8. Orlik KOmprachcice (15)
9. Sami Swoi (14)
10. Stegu.pl (0)

Futsal w Komprachcicach

Podsumowanie ligi

Najlepsi bramkarze:
I liga: Tomasz Staroń (BogStar)
II liga: Piotr Polednia (Futsal Chrząstowice)
III liga: Jarosław Bus (Maniex)

Najlepsi strzelcy:
I liga: Dominik Dora (Gron-Tech) - 31 bramek
II liga: Marcin Piechaczek (Grupa JD) - 27 bramek
III liga: Dawid Jakus (Outsider)- 35 bramek

Najlepsi zawodnicy:
I liga: Arkadiusz Gibała (Markam)
II liga: Rafał Gielnik (Stara Gwardia)
III liga: Adrian Zyla (Mirek Service)

W dniu 14.03.2014 w hali sportowej OSiR odbył się turniej półfinału wojewódzkiego LZS w piłce ręcznej
szkół podstawowych. Drużyna chłopców z PSP Komprachcice zajęła I miejsce i awansowała do Finału
Wojewódzkiego, który odbędzie się 15.04.2014 również na naszej hali (udział wezmą drużyny: SP
Domaradz, ZSP Mąkoszyce, SP Kolonowskie oraz PSP Komprachcice). Po raz pierwszy w jednym miejscu
odbędzie się finał dziewcząt i chłopców.

PSP Komprachcice – pierwsze

Szkoła 1 2 3 4 Bramki Punkty Miejsce

ZSP Jakubowice

PSP Komprachcice

ZSP Trzeboszowice

PSP Biskupice

X

X

X

X

1:10 1:9 3:14 5:33 0 IV

10:1 8:5 7:6 25:12 6 I

9:6 23:15

26:19

4

2

II

III

9:1

6:9

5:8

6:7 14:3

Grupa C - Komprachcice

W finale, prócz naszej reprezentacji, wezmą udział drużyny: SP Domaradz, ZSP Mąkoszyce i SP Kolonowskie.
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Na zdjęciu:
PSP Komprachcice (stoją od lewej): Damian Okoń, Jakub Szypulski,
Dominik Gola, Daniel Łacny, Sebastian Kniaziewicz, Filip Wrzesiński,
Jakub Sobków, trener - Andrzej Bartnik, siedzą: Kacper Orliński oraz
Kinga Kauczok, Ewelina Łepek.

GIMNAZJALIŚCI
BRONIĄ
TYTUŁU

Drużyna piłkarzy ręcznych
Publicznego Gimnazjum

w Komprachcicach awansowała
do finału Wojewódzkich Igrzysk
LZS Szkół Wiejskich 2014. Wygra-
li wysoko wszystkie mecze w tur-
nieju kwalifikacyjnym. W tur-
nieju finałowym, w którym wal-
czy się o medale, trenujący pod
opieką Bartłomieja Jasiówki
zmierzą się z drużynami z Korfan-
towa, Starych Siołkowic oraz
Kolonowskiego. Drużyna broni
zdobytego rok wcześniej tytułu.


