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KOMPRACHCICE

Day Off w konkursie
„Off Blues” – taki tytuł nosi autorski utwór,
który komprachcicki zespół „Day Off” zgłosił
na konkurs ogłoszony przez ZAIKS i Polskie Radio
w ramach obchodów setnej rocznicy istnienia
Stowarzyszenia Autorów. W drugiej połowie
kwietnia dowiemy się, czy piosenka młodych
muzyków znalazła się w finałowej dziesiątce
wybranych przez kapitułę utworów.
Zespół „Day Off”, który tworzą: Linda Wencelwokal, Robert Klimek- wokal, Michał Gliniorzgitara, Artur Bojarski- perkusja, Marcin Gonosgitara basowa oraz Łukasz Gliniorz- instrumenty
klawiszowe spędzał ostatnio sporo czasu w studiu
nagrań. Artyści pracowali nad pierwszym autorskim utworem, który zgłosili do konkursu
„Piosenka na 100”. „Off Blues”, do której słowa
napisała Renata Gliniorz, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, a muzykę – członkowie
zespołu, jest teraz oceniana przez Kapitułę konkursu. Spośród tysięcy nadesłanych z całej Polski
utworów wybranych zostanie tylko dziesięć,
które następnie będą prezentowane na falach
Polskiego Radia i poddane ocenie słuchaczy.

O tym, które ze zgłoszonych autorskich utworów
znajdą się na liście „wybrańców” zdecydują znane
w branży nazwiska: producent muzyczny i autor
piosenek m.in. zespołu Perfect – Bogdan Olewicz,
założyciel i lider zespołu De Mono, kompozytor,
autor tekstów i producent muzyczny Marek Kościkiewicz, kierownik Redakcji Muzycznej Trójki
Piotr Metz, Dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego
Radia Piotr Nagłowski oraz Paweł Sztompke –
kierownik Redakcji Muzycznej radiowej Jedynki.
Członkowie Kapituły ocenią zgłoszone piosenki
pod kątem muzyki, tekstu i wykonania.
– To nasz pierwszy utwór autorski. Impulsem
do nagrania go był właśnie konkurs ZAIKS-u,
który adresowany jest do amatorów i muzyków
zawodowych. Nagranie tej piosenki w profesjonalnym studio to była ciężka praca – w takich
warunkach słychać wszystkie niedociągnięcia,
trzeba nad nimi pracować. Skorzystaliśmy też
z okazji i nagraliśmy cover piosenki „Galaktyka marzeń” Sławka Wierzcholskiego, z którym
mieliśmy okazję występować na jednej scenie
podczas festiwalu „W Klimatach Bluesa i Rocka”
– mówi Robert Klimek.

PIŁKA RĘCZNA

LKS OSiR Komprachcice Mistrzami Województwa!

Jeśli piosenka zespołu z Komprachcic znajdzie
się na liście dziesięciu, od 18 do 29 kwietnia br.
będą na nią głosować słuchacze Polskiego Radia. Spośród pięciu propozycji, które otrzymają
największą liczbę głosów, Kapituła do 18 maja
wybierze zwycięski utwór lub utwory. Ogłoszenie
wyników nastąpi w czerwcu 2018 roku.
Udział w konkursie „Piosenka na 100” to nie
tylko prestiż, ale też szansa na zdobycie nagrody
w wysokości stu tysięcy złotych. Zapraszamy
do obserwowania wyników konkursu na stronie
internetowej www.polskieradio.pl
Dagmara Duchnowska

ZŁOTE GODY

Zawsze razem

Szczypiorniści z Komprachcic
– p o d o p i e c zn i tre n e ra
Macieja Nawrockiego zdobyli
Mistrzostwo Województwa Ligi
Młodzieżowej. Grający równo
i skutecznie młodzi sportowcy
z Komprachcic pokonali
bardzo dobre zespoły, w tym
ASPR Zawadzkie. Co więcej,
już na jedną kolejkę przed
zakończeniem Ligi, zapewnili
sobie zwycięstwo.
Dzięki zwycięstwu w rozgrywkach wojewódzkich
chłopcy awansowali do rozgrywek centralnych
i w dniach 4 – 6 maja wystąpią w 1/32 Mistrzostw
Polski. Piłkarze zostali wyróżnieni podczas jednego z meczy, organizowanych w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach i otrzymali
złote medale oraz pamiątkowy puchar z rąk

wiceprezesa OZPR, Ryszarda Klimkowicza. Wójt
Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka oraz
prezes klubu LKS OSiR Komprachcice – Arnold
Jendryca wręczyli sportowcom pamiątkowe
koszulki.
Dagmara Duchnowska

Dziesięć par, które w 2017 roku obchodziły pół wieku
wspólnego małżeńskiego pożycia otrzymało od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczystość odbyła się 12 kwietnia br. w restauracji Atlantis
w Komprachcicach.
Więcej na stronie 2
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ZŁOTE GODY

Zawsze razem
Dziesięć szczęśliwych par – mieszkańców Gminy
Komprachcice – świętowało 10 kwietnia tego
roku jubileusz pięćdziesięciu lat małżeństwa.
Rocznice te odbyły się w 2017 roku, jednak zgodnie z procedurą medale Prezydenta RP zostały
przyznane właśnie teraz.
Uroczystość poprowadzili: Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego – Izabela Rosiek oraz Wójt
Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka. Oboje
zwrócili uwagę na znaczenie obietnicy bycia
razem w zdrowiu i w potrzebie, złożonej przez
jubilatów pięć dekad temu i na to, jak piękny
przykład dają pary świętujące wspólne półwiecze kolejnym pokoleniom. Jak zawsze, podczas
podobnych uroczystości, padło pytanie: cóż
może być w życiu piękniejszego od dwojga ludzi,
wspierających się wzajemnie i kochających się?
– Przyrzekaliście sobie z ufnością, że dotrzymacie
obietnic i będziecie dzielić zarówno sukcesy, jak
i porażki oraz troski. Te wasze długie, wspólne lata
na pewno były nie tylko wypełnione szczęściem
i radością, ale problemy, a czasami nawet tragiczne przeżycia, umocniły związek – mówiła Izabela
Rosiek i dodała: – Z perspektywy pięćdziesięciu
lat możecie teraz popatrzeć na swój związek
i zobaczyć, jak wiele daliście sobie wzajemnie,
społeczności lokalnej, gminie i swojemu państwu.
Wójt Leonard Pietruszka podkreślił:
– Jesteście wzorem i autorytetem dla młodszych
pokoleń. Ta obietnica składana przez was pięć-

ZŁOCI JUBILACI:
Brygida i Dietmar Gala, Monika i Stefan Giza,
Waltrauda i Józef Grund, Cecylia i Jarosław Malinowscy, Eryka i Leon Nicpoń, Eryka i Gerard
Nitsche, Leokadia i Czesław Sobocińscy, Maria
i Helmut Stach, Jadwiga i Manfred Witke, Maria
i Alfred Wrzos.
Życzymy wszystkiego najlepszego i wielu kolejnych, pięknych lat
w szczęściu i w zdrowiu.

dziesiąt lat temu, ta formuła, którą wypowiada- stycznej jubileuszu. Święto małżonków piękną
liście, nic się nie zmieniła i nie straciła na swoim klamrą spiął znakomity występ Lindy Wencel
znaczeniu. Wtedy, tak jak dzisiaj, też było spoj- i Roberta Klimka.
rzenie sobie w oczy, podanie rąk i wypowiedzenie
tych słów, które na przestrzeni lat w tej samej
Dagmara Duchnowska
formule wypowiadają kolejne pary, z nadzieją,
że będą ze sobą przez kolejne dekady. Tak jak
wy: zawsze razem, mocno trzymając się za ręce.
Jubilaci otrzymali medale oraz legitymacje, potwierdzające długoletnie pożycie małżeńskie.
Każdemu z nich dzieci z Publicznego Przedszkola
w Komprachcicach wręczyły róże. Przedszkolaki
przygotowały również prezentację tańców różnych narodów, co stanowiło część oprawy artyBrygida i Dietmar Gala z Ochódz, którzy 10
kwietnia 2018 r. świętowali 51. rocznicę ślubu,
zdradzają przepis na udany, szczęśliwy i długoletni związek:
Pani Brygida: Tolerancja i wybaczanie sobie,
są przecież różne dni, lepsze, gorsze, ale zawsze
trzeba pamiętać o tym, że to minie i wybaczać,
przede wszystkim: wybaczać
Pan Dietmar: Wzajemne zaufanie… Żona
co prawda miała pretensje, że nie jestem zazdrosny, ale jakoś przeszliśmy ten okres próbny
– całe pięćdziesiąt lat! – więc myślę, że mnie
teraz już nie opuści! (ze śmiechem)

KONKURS WIEDZY O MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

Po raz ósmy

W Komprachcicach odbył się 26 marca br. już
po raz ósmy „Konkurs Wiedzy o Mniejszości
Niemieckiej”, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest biuro poselskie Posła
na Sejm RP – Ryszarda Galli. Wydarzenie wspiera Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulat RFN w Opolu. Z roku na rok
obserwowane jest coraz większe zainteresowanie konkursem. W finale, który odbył się w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach,
wzięło udział ponad 120 uczniów reprezentujących szkoły województwa opolskiego. Wcześniej
w placówkach odbyły się eliminacje – należy
W tym roku w konkursie uczestniczyli nie tyl- odnotować, że są to jednostki, w których uczy
ko gimnazjaliści, ale też uczniowie szkół pod- się języka niemieckiego, zarówno jako języka
stawowych. Projekt jest dofinansowany przez obcego, jak i jako języka mniejszości narodowej.

W kategorii szkół podstawowych w eliminacjach
szkolnych udział wzięło 351 uczniów, a w kategorii
gimnazjów 159.
W finale wojewódzkim uczestniczy po dwóch
najlepszych uczniów z każdej ze szkół. Laureaci
konkursu w każdej kategorii otrzymali
atrakcyjne nagrody, a dodatkowo wezmą udział
w jednodniowym wyjeździe edukacyjnym
do Niemiec. Zwycięskie szkoły otrzymały
okolicznościowe puchary.
Dagmara Duchnowska
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GOPS W KOMPRACHCICACH

Trudne, ale potrzebne decyzje
– Z Maciejem Nocuniem, psychologiem współpracującym z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Komprachcicach rozmawia Dagmara Duchnowska
Od kiedy współpracuje Pan z GOPS w Komprachcicach?
Z GOPS w Komprachcicach współpracuję od połowy 2015 roku. Początkowo w ramach projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie „Dogma”.
Od początku roku 2016 do chwili obecnej jestem
zatrudniony bezpośrednio przez Gminę Komprachcice. W roku 2017 zrealizowałem łącznie
168 godzin wsparcia psychologicznego. Z pomocy
skorzystało 29 osób dorosłych i 18 dzieci.

Nie ma żadnej różnicy. Osoby mają zagwarantowaną anonimowość, a każdy poruszany temat
objęty jest tajemnicą. Poza tym pochodzę spoza
gminy Komprachcice, co powoduje, że nie znam
swoich klientów na gruncie prywatnym.

Czy spotkania są ilościowo ograniczone? Czy też,
jeśli ktoś zaczyna spotkania z Panem, to układany jest jakiś program? (w zależności oczywiście
od problemu).
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach przyjmuję w co drugi czwartek w godzinach
od 9:00 do 16:00 po wcześniejszym umówienia
spotkania z pracownikami GOPS pod nr telefonu
77 464 73 05. To jedyne ograniczenia czasowe.
Każda z osób uczęszczających na spotkania,
Kto może skorzystać z Pana pomocy? Czy jest kontynuuje je do czasu osiągnięcia założonych
to pomoc doraźna, czy też pełna terapia?
rezultatów.
Z mojej pomocy mogą skorzystać dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wszyscy, którzy znaleźli Czy łatwo jest wzbudzić zaufanie osób, które
się w trudnej sytuacji życiowej, a także są zain- powinny skorzystać z Pana pomocy? W jaki
teresowani lepszym poznaniem samego siebie, sposób stara się pan budować odpowiednią
lub znajdują się w obliczu podjęcia ważnych, atmosferę podczas spotkań?
życiowych decyzji.
Jest to bardzo indywidualne, zależne od osoby
i trudności z jaką przychodzi. Każdorazowo staram
W czym się ta pomoc wyraża? Z jakimi spra- się dostosować do potrzeb klienta. Rozmawiamy
wami, problemami, potrzebami mogą przyjść na tematy, na które w danej chwili osoba jest gomieszkańcy gminy czy wszyscy, czy są jakieś towa. Wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań
ograniczenia?
zaistniałej sytuacji, uwzględniając możliwości
Z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkań- klienta. Nie wywieram presji, naciskając na koncy gminy, nie ma żadnych ograniczeń. Wspar- kretne rozwiązania. Ważny jest dla mnie komfort
cia udzielam w zakresie: przemocy w rodzinie, i dobre samopoczucie osoby uczęszczającej
uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków na spotkania, co przekłada się korzystnie na zai Internetu itp. współuzależnienia, rozwiązywa- ufanie i dobrą atmosferę współpracy.
nia problemów osobistych, sposobów radzenia
sobie z negatywnymi emocjami i właściwego Obecnie w Polsce trwa akcja społeczna zachęrozwiązywania problemów, zdrowia psychicz- cająca do korzystania z pomocy terapeutów
nego, trudności wychowawczych, radzenia sobie w związku z przeżywaną depresją? Jak z Pana
w kryzysie – strata bliskiej osoby, choroba w ro- doświadczenia wygląda ten właśnie problem,
dzinie, terapii rodzinnej i terapii par.
czy może Pan wskazać, jakie symptomy powinny
nas zaniepokoić?
Czy w Pana praktyce psychologicznej spotkania Wśród osób korzystających z mojej pomocy
w takich instytucjach jak GOPS różnią się – czy są też te cierpiące na depresję i ogólne obniżenie
muszą sie różnić – od tradycyjnej terapii?
nastroju. W przypadku depresji należy zwrócić
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wspólnie po świętach
Spotkania mieszkańców Gminy Komprachcice, którzy z powodu różnych
życiowych sytuacji pozostali sami,
odbywają się tradycyjnie w okolicach
świąt. Inicjatorem i organizatorem tych
wyjątkowych uroczystości jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, którego pracownicy dbają
o piękną oprawę tych wydarzeń.

w Polskiej Nowej Wsi. Po uroczystej
mszy świętej w intencji samotnych
mieszkańców gminy, wszyscy spotkali się z Wójtem Gminy Komprachcice
– Leonardem Pietruszką, sołtysami,
pracownikami GOPS i księdzem proboszczem na śniadaniu wielkanocnym.
Była to nie tylko okazja do podzielenia
się święconką, ale też do rozmów, żartów i planów związanych z nadejściem
W tym roku, wielkanocne spotkanie od- wiosny.
było się 3 kwietnia w restauracji „Urban”
Dagmara Duchnowska

uwagę na następujące symptomy: obniżony
nastrój – smutek i towarzyszący mu często lęk,
płacz, utrata radości życia, negatywny obraz
siebie, obniżona samoocena, samooskarżenia,
pesymizm i rezygnacja, problemy z mobilizacją
do działania, trudności z podejmowaniem decyzji.
Mogą pojawić się też objawy somatyczne np.:
zaburzenie snu, utrata apetytu lub wzmożony
apetyt, osłabienie i zmęczenie, ogólne złe samopoczucie fizyczne. Opisane wyżej symptomy
mogą być objawami innych chorób, lub przeżywaniem stresu związanego z trudnościami
dnia codziennego, dlatego ważnym jest, żeby
w przypadku ww. złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem rodzinnym, psychologiem
lub psychiatrą w celu prawidłowej diagnozy.
W leczeniu depresji nie zawsze konieczne są leki.
W początkowych etapach choroby często może
wystarczyć sama psychoterapia, dlatego ważnym
jest, aby nie zwlekać z wizytą u specjalisty.
Dziękujemy za rozmowę
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OCHODZE

Pięknie i kolorowo

Po raz osiemnasty odbył się w Publicznej Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Ochodzach
Gminny Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych.
Uczniowie szkół prezentowali różne techniki –
od tradycyjnych po współczesne.
Po dwuletniej przerwie do szkoły w Ochodzach
powrócił konkurs, którego celem jest promocja
tradycji związanych ze zdobieniem jaj wielkanocnych. Przed tegorocznymi świętami uczniowie
placówki z Ochódz mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanych warsztatach
prowadzonych przez Edytę Wylegałę oraz Karolinę Dobis. Pierwsza z nauczycielek odpowiadała
za organizację konkursu.
– Uczniowie zdobią samodzielnie jajka, wykorzystując własne materiały i decydując się na określoną technikę. Z jednej strony promujemy metody
tradycyjne: rytowniczą, czy batikową, ale też –
ze względu na pojawienie się nowych sposobów
zdobienia jaj wielkanocnych – uczniowie mają
też szansę na współczesne rozwiązania: oklejanie metodą decoupage, malowanie akrylem,
oklejanie cekinami – podkreśla Edyta Wylegała.
Uczniowie, reprezentujący szkoły z Komprachcic,
Polskiej Nowej Wsi, Domecka oraz Ochódz startowali zatem w dwóch kategoriach związanych
z metodą zdobienia oraz w dwóch kategoriach
wiekowych: od 7 lat do 9 i od 10 do 13. Ich prace,
na przygotowanie których mieli dwie godziny
zegarowe – oceniało jury, pracujące pod przewodnictwem Anny Białoskórskiej – Kierownik
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, którą wspierali instruktorzy Samorządowego Ośrodka Kultury: Linda Wencel oraz

Robert Klimek. Uczniowie szkoły mogli wziąć
także udział w warsztatach malowania ceramiki
prowadzonych przez Ewę Sumlińską.
– Są takie rodziny, gdzie się jeszcze kultywuje
tradycję wspólnego zdobienia jaj wielkanocnych, ale obserwujemy, że jest ich coraz mniej.
Chociaż jest też kilka osób, które przygotowują
się do naszego konkursu, czy innych tego typu
wydarzeń już w grudniu. Może gdyby w domu
była kultywowana taka tradycja, byłoby zupełnie
inaczej – zastanawia się Edyta Wylegała.
Uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy Zdobienia Jaj Wielkanocnych, który odbył się
również specjalne wyróżnienia. Nagrodami były w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Wiktoria Wystrach zdobyła I nagrodę, Laura Walecko
gry planszowe.
i Antonina Proszkowiec zaprezentowały w MDK
Odnotujmy, że trzy uczennice Publicznej Stowa- swoje piękne prace.
Dagmara Duchnowska
rzyszeniowej Szkole Podstawowej w Ochodzach
reprezentowały szkołę w Wojewódzkim Konkursie

DOMECKO

Muzyczne powitanie wiosny w PSP Domecko
Śpiew, muzyka, taniec, dużo dobrej zabawy –
tak wyglądało powitanie wiosny w Publicznej
Szkole Podstawowej w Domecku. Nową porę roku
przywitaliśmy w bardzo dobrych humorach przy
pierwszych promykach słońca. Pierwszy Dzień
Wiosny, choć potocznie nazywany Dniem Wagarowicza, dla uczniów szkoły w Domecku, jest
dniem w którym nikt nie wagaruje, a uczniowie
z ochotą przychodzą do szkoły, w której co roku
w tym dniu organizuje się szereg atrakcji i zajęć
łączących naukę z zabawą.
W tym roku, o tej porze uczniowie i przedszkolaki
z oddziału przedszkolnego miały okazję wziąć
udział w zajęciach muzycznych pod nazwą: „Magiczny Świat Saksofonu”. Gościem specjalnym
w szkole był Łukasz Knapik – muzyk, saksofonista
i nauczyciel. Wysłuchanie audycji muzycznej
i gry na saksofonie w wykonaniu pana Łukasza
sprawiło naszym uczniom prawdziwą przyjemność. Choć instrument ten najbardziej kojarzony
jest z muzyką jazzową, uczestniczy zajęć mogli

dowiedzieć się, że saksofon posiada także o wiele większe możliwości. Atrakcją dla dzieci była
możliwość zobaczenia i posłuchania dźwięków,
jakie wydaje elektroniczny instrument dęty, jakim
jest EWI. Zajęcia muzyczne przygotowane dla
dzieci w atrakcyjny sposób uzupełniły wiedzę
uczniów, dotyczącą najważniejszych zagadnień
muzycznych, a wzbogacone przykładami muzycznymi i piosenkami pozwalały uczniom rozbudzać
wrażliwość muzyczną.
Ponieważ prawdziwa wiosna to także słońce,

zielone pąki, pierwsze kwiaty, świergot ptaków
i powiew ciepłego wiatru, po warsztatach muzycznych wszyscy uczniowie udali się na spacer
ulicami Domecka w poszukiwaniu właśnie symboli tej radosnej pory roku. Było głośno, wesoło
i naprawdę wiosennie. Można zatem ogłosić,
że wiosna w szkole w Domecku została przywitana i głośno i z przytupem. Wszyscy uczniowie
poczuli, że wiosna jest już wśród nas.
Magdalena Koszyk
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Wszystkie smaki życia
Komprachciccy seniorzy nie zawiedli i z okazji
Świąt Wielkanocnych i zorganizowali wielką, otwartą imprezę, podczas której każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Wielkanocne
przysmaki, dobrą energię i uśmiech seniorów
dostawał każdy!
Uczestnicy Śniadania Wielkanocnego mogli uczyć się
wykonywania ozdób świątecznych, a także – jeśli coś wpadło
im w oko – kupić oryginalne akcesoria wykonane przez
członkinie Klubu.

Ze spotkania na spotkanie coraz więcej wśród członków
Klubu jest panów! Tak trzymać!

Seniorki przygotowywały pyszne dania, które były nie tylko
smaczne, ale też kolorowe i pięknie podane.

Jak każdego roku, tak i w tym została przygotowana aranżacja
stołu wielkanocnego – inspiracja dla seniorów i seniorek oraz
zaproszonych gości.

Część Chóru Klubu Seniora, pracującego pod muzyczną
opieką Roberta Klimka z Samorządowego Ośrodka Kultury,
wykonała z instruktorem piosenkę „Remedium”, a następnie
„Hymn Seniora”, włączając do wspólnego śpiewania całą salę.

Spotkania komprachcickich seniorów to zawsze doskonała
zabawa! Następnym razem dołączcie koniecznie!

Ponad siedemdziesięciu mieszkańców gminy, którzy wspólnie tworzą Klub Seniora chętnie uczestniczy we wszystkich
spotkaniach.

DOMECKO

Dzień języka ojczystego na Śląsku Opolskim
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Domecku uczestniczyli w obchodach zorganizowanych z okazji Dnia Języka Ojczystego
przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia
Edukacji, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
w Opolu, Publiczne Liceum nr 5 w Opolu oraz
Uniwersytet Opolski.

dziedzictwa kulturowego. Uczniowie klasy szóstej:
Julia Drąg, Paweł Pekar oraz Paulina Nierobisz wystąpili na scenie w auli Zespołu Szkół im. Prymasa
Tysiąclecia prezentując bajkę, napisaną w gwarze
śląskiej, którą w ramach programu Bardzo Młoda
Kultura, stworzyli wraz z innymi uczniami. Ideą
prezentacji było zwrócenie uwagi społeczności
na bogactwo różnorodności językowej świata
Celem tego wydarzenia było podniesienie świa- oraz promocja wielojęzyczności. Do wystąpienia
domości językowej, kształtowanie poczucia od- uczniowie zostali przygotowani przez nauczypowiedzialności za polszczyznę, a także ochrona cielkę języka polskiego Martę Szczubiał-Ryczek.
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Klasyka przy świecach

10 marca 2018 r. w Samorządowym Ośrodku na, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Fryderyka
Kultury w Komprachcicach rozpoczął się cykl Chopina, Franza Schuberta, Felixa Mendelssohna oraz Koncert G-dur Johanna Joachima
koncertów „Klasyka przy świecach”.
Quantza. Wokaliści zaprezentowali m.in. utwory
W pierwszym cyklu wystąpili uczniowie oraz z repertuaru Edyty Geppert oraz Zbigniewa Woinstruktorzy sekcji instrumentalnej i wokalnej. deckiego. Zapraszamy na stronę internetową
Wysłuchać mogliśmy utworów m.in. Georga sokkomprachcice.pl i zapoznanie się z ofertą
Friedricha, Händela, Ludwika van Beethove- domu kultury. Kulturalnie bądźmy na bieżąco!
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Nic o nas bez nas
W czwartek, 12 kwietnia odbyło się w Komprachcicach, w sali widowiskowej SOK spotkanie
ze strażnikami gminnymi oraz Komendantem
Straży Miejskiej w Opolu, Krzysztofem Maślakiem. Uczestnicy zebrania zadawali strażnikom
pytania związane z wykonywaniem przez nich
obowiązków na terenie gminy Komprachcice.
Problematyczne kwestie, zwłaszcza dotyczące
kontrolowania domostw w ramach Patrolu EKO,
komentował również Wójt Gminy Komprachcice
– Leonard Pietruszka oraz Regina Jurek z Urzędu
Gminy. Opinie dotyczące działalności strażników,
a także innych spraw stolicy gminy wyrażali
także radni sołectwa.
Strażnicy działają na terenie gminy niewiele
ponad miesiąc, a ich rola związana jest z interweniowaniem w przypadku naruszania porządku
publicznego. Emocje budzi szczególnie fakt,
że wyspecjalizowany Patrol EKO może kontrolować wywiązywanie się mieszkańców oraz
instytucji z obowiązków wynikających z ochrony
środowiska. Mieszkańcy sołectwa są podzieleni:
część nie uważa, że finansowanie przez gminę
strażników w ramach porozumienia podpisanego
z Miastem Opole jest konieczne.
– Z tego, co słyszę, gdy spotykam się z mieszkańcami, to jednak większość popiera ten pomysł – mówiła podczas zebrania radna Anna
Bodzioch. – Dla nas, radnych z Komprachcic,
to prócz konsekwencji, jakie wynikają z pracy
strażników, również ważny element wizerunkowy.
Obecny przez osiem godzin patrol wpływa samą
swoją obecnością na poprawę bezpieczeństwa.
Niektórzy uważają, że strażnicy powielają zadania policji. O tym, że zadania te są różne mówił
komendant Straży Miejskiej.

– My działamy przede wszystkim na podstawie
Kodeksu wykroczeń i, oczywiście, na podstawie
innych ustaw. W związku z tym możemy podejmować działania w zakresie naruszania porządku
publicznego w zakresie karania na podstawie
mandatów grzywną, czy też prowadzenia postępowania mandatowego.
Strażnicy pracują na terenie Gminy Komprachcice
pięć dni w tygodniu, przez osiem godzin. Przez
pierwszy miesiąc były to dni od poniedziałku
do piątku, teraz – ze względu na odnotowane
potrzeby – od wtorku do soboty. Zmieniają się
również godziny pracy strażników, od siódmej
do piętnastej i od trzynastej do dwudziestej
pierwszej. Taka elastyczność pozwala na dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań lokalnej
społeczności. Istnieje też możliwość pojawienia
się patrolu poza godzinami jego pracy w razie
zagrożenia życia i zdrowia, za zgodą Wójta Gminy
Komprachcice.
Patrol EKO, który może kontrolować m.in. czystość nieruchomości, sprawdzać, czy informacje
zawarte w "deklaracjach śmieciowych" są zgodne
ze stanem faktycznym, właściwą segregację
odpadów, spalanie w domowych instalacjach
grzewczych, czy „dzikie wysypiska śmieci” może
wpłynąć na poprawę estetyki wszystkich miejscowości gminy. Chociaż to właśnie ta działalność
budzi wśród mieszkańców najwięcej obaw.
– Powinniśmy przede wszystkim skorzystać
z tego, że ktoś nam wskaże, co robimy źle –
mówił Wójt Gminy Komprachcice – Leonard
Pietruszka. – Ja również zostałem skontrolowany
i miałem zalecenia, ponieważ nie zwróciłem uwagi
na jedną rzecz. Pamiętajmy jednak, że strażnicy
nie są po to, by karać mandatami, ale by pomóc
rozwiązywać problemy. Mandaty to ostateczność.

Podkreślał to również Komendant Straży Miejskiej:
– Podczas rozmów prowadzonych nad porozumieniem o współpracy Gminy Komprachcice
i Miasta Opole zarówno pan Wójt, jak i pani Regina
Jurek zwracali uwagę na to, żeby nie działać w celu
uzyskiwania pieniędzy z mandatów. To dla nas
było bardzo ważne, bo taka też jest misja naszej
straży. Nie działamy po to, by zasilać samorządowe budżety, ale po to, by wspierać zmiany.
Komendant zwrócił również uwagę na wciąż
istniejący problem z „dzikimi wysypiskami”, które
są obecne na terenie gminy:
– Proszę pamiętać: śmieci nie są anonimowe,
a my się nie boimy w nich grzebać. Zawsze znajdzie się jakiś dokument, jakaś notatka, która
doprowadzi strażników do sprawcy. A w takiej
sytuacji będziemy na pewno karać w zakresie,
w jakim mamy uprawnienia.
Strażnicy dysponują również specjalnymi urządzeniami, wspierającymi wykonywanie przez
nich obowiązków: fotopułapkami i kamerami
mobilnymi.
Podczas spotkania doszło do niecodziennej
– chociaż dla pracowników Samorządowego
Ośrodka Kultury właśnie „codziennej” sytuacji. Od dłuższego czasu korzystający z oferty
SOK mają problem z „odwiedzinami” jednego
z mieszkańców, który, będąc pod wpływem
alkoholu zachowuje się niezgodnie z obyczajami. Nie pomagają zgłoszenia na policję czy
do prokuratury. W trakcie zebrania niechciany
gość pojawił się ponownie i niezbędna była interwencja obecnych na spotkaniu strażników.
O tym, jak zakończy się ta sprawa, napiszemy
w kolejnych wydaniach „Wieści”.
Dagmara Duchnowska

mają problem z poruszaniem się.
– Wiemy, że to dla niektórych mieszkańców
wielki kłopot, staramy się doprowadzić do tego,
aby poczta zwiększyła teren wokół obiektu tak,
by można było się zatrzymać w sytuacji, która
tego wymaga – mówił Leonard Pietruszka.
Poważnym problemem, na który wskazali uczestnicy spotkania był także standard jeżdżenia
po ulicy Szkolnej oraz Kościelnej. Ulica Szkolna
to droga z pierwszeństwem przejazdu, ale ograniczeniem prędkości i „zwalniaczem” tuż przy
szkole. Nie wpływa to jednak na sposób jeżdżenia
niektórych kierowców: poruszają się po Szkolnej
szybko i bywa, że dzieci, które przechodzą przez
ulicę w drodze do szkoły muszą uciekać przed
rozpędzonymi autami. O to, by zachowania
takich kierowców eliminować również zadba
patrol straży gminnej. Podobnie jak o sposoby
wyjeżdżania na Szkolną z podporządkowanej
ulicy Kościelnej. Tutaj, tuż przy transformatorze,

stoi co prawda znak „stop”, ale wiele osób nie
zatrzymuje się przed nim i czasami dochodzi
do wymuszeń pierwszeństwa. Zdaniem mieszkańców obecnych na zebraniu jest to z jednej
strony przyzwyczajenie do sytuacji sprzed lat,
kiedy to skrzyżowanie było skrzyżowaniem równoważnym, ale też przyznają, że znak „stop” jest
słabo widoczny. Zaproponowanym przez nich
rozwiązaniem jest namalowanie oznakowania
poziomego.
Nastąpi też poprawa bezpieczeństwa przy przejściu do sklepu „DINO”. Brak pasów oraz oświetlenia sprawia, że ten odcinek drogi również stanowił
temat do dyskusji. Wójt Gminy Komprachcice
przekazał informację, że nastąpiło po pierwsze
poszerzenie wjazdu do sklepu, zostanie opracowany projekt oświetlenia tego miejsca i jego
montaż, a po przeprowadzeniu tych działań,
wykonanie przez zarządcę drogi – przejścia.
Dagmara Duchnowska

KOMPRACHCICE

Jak jedziesz???
Podczas zebrania, o którym piszemy wyżej,
poruszone zostały również sprawy bieżące
sołectwa Komprachcice. Wśród nich problem
uznany przez obecnych za szczególnie ważny:
ruch samochodów na ulicy Szkolnej oraz Kościelnej, a także sprawa miejsc do parkowania
przy Poczcie Polskiej.
Niedaleko budynku poczty, przy kościele, mieści
się duży parking, jednak dla osób niepełnosprawnych i starszych pokonanie odcinka z parkingu
do poczty jest zbyt trudne. Przy samym obiekcie
miejsca jest niewiele i bywa często zajęte – jak
zgłaszają to mieszkańcy – przez pracowników
poczty. Innych wyznaczonych do parkowania
dla osób uprzywilejowanych parkingów, nie ma.
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka
zwrócił się do strażników gminnych, aby nie
karali osób, które podwożą, lub podjeżdżają pod
pocztę na chwilę, jeśli są to mieszkańcy, którzy
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Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „Partner”
GSP „PARTNER” podsumowało rok 2017 i podzieliło się osiągnięciami ze swoimi członkami
podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 2
lutego 2018 r. To wciąż jedna z największych
gminnych organizacji społecznych – liczy ponad
sto osób.
Ocena pracy Zarządu była wysoka, w związku
z czym nie nastąpiły zmiany we władzach stowarzyszenia.
– Rok 2017 był bardziej pracowity niż 2016. Działo
się bardzo dużo rzeczy i ja się nieprzeciętnie cieszę, że ta organizacja działa tak prężnie i że ludzie
się tak mocno angażują. Oczywiście wszystkimi
pracami koordynuje zarząd, ale w to, co planujemy, zawsze mocno się włączają inni. Bardzo
nam pomogły w działaniu: pani Regina Jurek
i pani Joanna Słodkowska-Mędrecka z Urzędu
Gminy w Komprachcicach – mówi Jan Przywara,
Prezes Zarządu GSP „PARTNER”.
O tym, jak ważna jest dla promocji i nawiązywania międzynarodowych kontaktów działalność
organizacji wskazują liczby: udział polskiej strony
w wyjazdach i spotkaniach, a także goszczenie
delegacji zagranicznych to zazwyczaj blisko pół
setki osób. Wielkie zaangażowanie członków
PARTNERA, a zwłaszcza jego Zarządu z Janem
Przywarą na czele, to w 2017 r. 484 godzin wolontariatu. Jego koszt stowarzyszenie oszacowało
na 6322 zł. We wszystkich zdarzeniach partnerskich uczestniczyły 822 osoby. Zarząd spotykał
się dziesięć razy.
W 2017 roku stowarzyszenie dbało o rozwój relacji
Gminy Komprachcice i jej zagranicznych partnerów: Město Albrechtice (Czechy) oraz Hasbergen
(Niemcy). Relacje te mają charakter wymiany
doświadczeń oraz wizyt, dzięki którym strony
partnerstw mogą poznać swoje kraje i lokalne
społeczności. To również umożliwienie nawiązywania ściślejszych, przyjacielskich kontaktów
między osobami prywatnymi.
W kwietniu 2017 r. czterdziestoosobowa grupa
mieszkańców Gminy Komprachcice wyjechała
do Jeleni w Czechach, gdzie zwiedziła Africke
Muzeum Safari oraz wielkie akwaria z rybami
z afrykańskiego jeziora Malawi. W maju delegacja

GSP „PARTNER” udała się do Město Albrechtice
i zwiedziła część pogranicza, poruszając się wąskotorówką z Trzemesznej do Osoblahy. W tym
miesiącu odbyła się również wizyta w Hasbergen.
Czerwiec przyniósł kolejny wyjazd do Město
Albrechtice i do Jirkova, a tam przedstawiciele
gminy zwiedzili tzw. naturalną drogę krzyżową.
Mieszkańcy partnerskich gmin również odwiedzali Polskę: w czerwcu 2017 r. strażacy z Czech
uczestniczyli w gminnych zawodach strażackich
w Komprachcicach, a w lipcu brali udział w zwiedzaniu Gminy Komprachcice oraz Brzegu. Miesiąc
później Czesi, dzięki PARTNEROWI zwiedzili
Książ i Świdnicę. Pod koniec miesiąca uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w kompleksie
sportowym przy ulicy Rolniczej. Sierpień był
okazją do goszczenia delegacji z Hasbergen, która
dzięki przygotowanemu przez stowarzyszenie
programowi zwiedziła Kraków, Wieliczkę oraz
Nysę. Podobny program czekał gości z Město
Albrechtice, którzy do naszej gminy zawitali
we wrześniu.
Jak każdego roku, tak i w 2017 r. GSP „PARTNER”
zorganizowało Dzień Partnerstwa, który odbywa
się w listopadzie, brała w nim udział delegacja
Město Albrechtice.
Walne Zebranie było też okazją do przedstawienia
planu pracy na najbliższe miesiące. PARTNER
wspiera organizację wizyt partnerów czeskich
i niemieckich w Polsce. Ten plan został zaakceptowany przez wszystkie strony. Od marca
do końca roku będzie trwała współpraca między
strażakami z Komprachcic i Město Albrechtice.
W kwietniu wyjeżdżamy do Czech, w tym miesiącu też odbędzie się turniej piłki nożnej w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.
W maju przyjedzie do Polski czterdziestooso-

bowa grupa z Město Albrechtice. Jednostka OSP
Komprachcice weźmie udział w czerwcowym
Memoriale Petra Šolca i Josefa Klepača. Czesi
i Niemcy przyjadą w czerwcu na obchody czterdziestopięciolecia istnienia Gminy Komprachcice.
Zaplanowano udział strażaków z Czech zawodach
oraz delegacji obu krajów w Turnieju Sołectw.
W tym roku będziemy też obchodzić dwudziestolecie działalności GSP „PARTNERA”.
– Będę chciał z tej okazji uhonorować tych członków organizacji, którzy przez te wszystkie lata
wspólnie budowali międzynarodowe relacje.
Obchody zaplanowaliśmy wstępnie na lipiec,
ale może być i tak, że przełożymy je na listopad,
wszystko zależy od tego, jak pójdą przygotowania
– tłumaczy Jan Przywara.
W drugiej połowie roku wyjazd do Czech będzie
wiązał się z możliwością wymiany doświadczeń
różnych grup: nauczycieli, rolników i przedsiębiorców.
– PARTNER tylko reguluje i koordynuje współpracę międzynarodową, a w takich spotkaniach
mogą brać udział również osoby i podmioty,
które nie są członkami organizacji – zaprasza
do udziału Prezes Zarządu.
Na przełomie sierpnia i września delegacja
z Hasbergen weźmie udział w jubileuszu 90 lat
jednostki ochotniczej straży pożarnej w Wawelnie
i 70 lat klubu Gazownik.
– Z Czechami spotkamy się jeszcze we wrześniu
– zwiedzimy Opole i Niemodlin, a potem my wyjedziemy do Hradec nad Moravicą – zapowiada
Jan Przywara.
Uczestnicy wyjazdów płacą jedynie za ubezpieczenie, reszta jest finansowana przez GSP
PARTNER oraz przez gminę partnerską.
Dagmara Duchnowska

PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

Działaj lokalnie – złóż wniosek
Od 6 kwietnia tego roku ruszyła nowa edycja
programu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich, realizowanego wspólnie z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji
pozarządowych, a także grup nieformalnych
pod warunkiem otrzymania opieki podmiotu
posiadającego osobowość prawną, skupionych
w 8 gminach Borów Niemodlińskich, tj. Biała,

Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Nie- Nabór potrwa do 7 maja 2018 roku (włącznie,
modlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice.
do północy), a wyniki konkursu zostaną ogłoszone
na początku czerwca 2018 roku. Okres realizacji
W bieżącej edycji pula przeznaczona na granty projektów to czerwiec – grudzień 2018 roku,
to 55 000,00 zł. W tym roku „Partnerstwo zaplanowane działania muszą trwać minimum
Borów Niemodlińskich” uruchomiło jedną ścież- trzy, a maksymalnie sześć miesięcy. Maksymalna
kę tematyczną: „Działaj lokalnie. Naturalnie”. wysokość grantu to 6 000 zł. Wnioski można
Wnioski składane w ramach ścieżki będą miały składać tylko i wyłącznie poprzez generator
pierwszeństwo dofinansowania. Na działania wniosków, dostępny pod adresem www.system.
dzialajlokalnie.pl
w ramach ścieżki przeznaczono 22 000 zł.
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JUDO

Z Komprachcic w świat

Po raz pierwszy, od początku swojej działalności,
Sekcja Judo Komprachcice wystawiła do udziału
w zawodach rangi międzynarodowej dwóch swoich
podopiecznych: Igora Rybaka ze Szkoły Podstawowej w Ochodzach i Karola Strzelczyka – z PSP
w Komprachcicach.
Obaj chłopcy wraz z innymi judokami z KJ AZS
Opole wyjechali w okresie świątecznym, aby
walczyć na duńskich matach i zdobywać kolejne
sportowe doświadczenia, a tym samym reprezentować szkołę, gminę i klub. W swoich walkach mieli

Łódzki Turniej Seniorów

Na dwudniowym Ogólnopolskim Turnieju Badmintona w Pabianicach reprezentacja Victorii
Domecko, w składzie: Małgorzata Kabarowska,
Sławek Hetmański, Czesław Trzmiel, Waldemar
Adamski, Sławomir Piechnik oraz Damian Dyk
spisała się znakomicie.

do pokonania przeciwników m.in. z Niemiec, Gruzji,
Czech, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii. Wszystkie
pojedynki wymagały od nich ogromnego wysiłku
zarówno fizycznego jak i psychicznego, obaj wyszli
z nich honorowo i z sukcesami. Młodszy judoka –
Igor Rybak wystartował w dwóch kategoriach wiekowych i został podwójnym brązowym medalistą.
Starszy judoka – Karol Strzelczyk otarł się o medal
zdobywając 5 miejsce. Po sportowych trudach był
czas na przyjemności, czyli zwiedzanie Kopenhagi.
Beata Śmieja

Pierwsze miejsce w grze pojedynczej MS 40+
zdobył Sławek Hetmański, który po raz trzeci
z rzędu (po Szczecinie i Suchedniowie) wygrał
ogólnopolski turniej. Nasz reprezentant zdobył
równie pierwsze miejsce w grze mieszanej XD
40+, debiutując w parze z Magdaleną Koba (KS
Masovia Płock) i wygrywając z aktualnymi Mistrzami Polski w tej kategorii wiekowej Krzysztofem Gontarskim oraz Dorotą Danielak (22:20,
23:21). Drugie miejsce w grze pojedynczej WS 50+
zajęła Małgorzata Kabarowska, a tę samą pozycję
w grze podwójnej MD 50+ zdobył Czeslaw Trzmiel
w parze z Mariuszem Maczugą (UKS Ząbkowice
Dąbrowa Górnicza).

JUDO

Workshop JUDO

W sobotę, 7 kwietnia br., wytypowani zawodnicy Tomasz Kowalski. Na zakończenie pracowitego
Sekcji Judo Komprachcice wystartowali w turnieju dnia wszyscy udali się na basen tylko i wyłącznie
treningowym organizowanym przez KJ AZS Opole. w celach rekreacyjnych. Młodzi zawodnicy judo
z Komprachcic wystąpili odnosząc następujące
W zawodach kontrolnych wzięły udział trzy kluby sukcesy:
z Czech oraz cztery kluby z Opola. Po turnieju Emilia Jurek PSP Komprachcice I miejsce,
dzieci uczestniczyły w treningu z Mistrzem, zajęcia Igor Rybak SP Ochodze I miejsce,
poprowadził utytułowany zawodnik AZS Opole Franciszek Skiera SP TAK I miejsce,

Karol Strzelczy (KJ AZS Opole) PSP Komprachcice
II miejsce,
Zuzanna Sobków PSP Komprachcice III miejsce,
Martyna Sobków PSP Komprachcice III miejsce,
Jakub Burnetko PSP Domecko V miejsce.
Beata Śmieja

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Poprzyj Akademię! Zagłosuj!
Przypominamy, że trwa głosowanie na projekty
zgłoszone w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego. Również przedsięwzięcie z terenu
Gminy Komprachcice zostało zgłoszone do tego
konkursu. „Akademia plenerowa dla juniora i seniora” to wspólny projekt trzech gmin: Komprachcice,
Turawa i Opole. Głosowanie trwa do 29 kwietnia
2018 r.
Wybór projektów do dofinansowania rządzi się
określonymi prawami. Aby pomysł mógł uzyskać
wsparcie, mieszkańcy gminy lub gmin, których dotyczy powinni swoimi głosami go poprzeć. Jest kilka
możliwości oddania głosu, najszybszy i najłatwiejszy
to głosowanie internetowe. Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę internetową budzet.opolskie.pl/
karta-do-glosowania/, wybrać: powiat opolski, podać
dane głosującego, zaznaczyć pole z oświadczeniem
i zagłosować na zadanie: S/OOP/19/DZD Akademia
plenerowa dla juniora i seniora.
Głosować można też wrzucając kartę do urny

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych znajdujących
się w każdym powiecie, lub korespondencyjnie
na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Karty do wypełnienia ręcznego
są dostępne między innymi w Urzędzie Gminy
Komprachcice, w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz
w Samorządowym Ośrodku Kultury.
Na czym polega zgłaszany w ramach przedsięwzięć
subregionalnych projekt „Akademia plenerowa dla
juniora i seniora”? Akademia będzie odbywała się
w V strefach aktywności:
I strefa zdrowego odżywiania (prelekcje dietetyka o odchudzaniu i zdrowym jedzeniu, warsztaty
Akademii Młodego Kucharza, konkursy kulinarne
dla juniorów i seniorów, Masterchef Junior 2018);
II strefa aktywnego juniora (wielobój rodzinny, prelekcje, warsztaty jazdy na monocyklach, warsztaty
żonglerki i diabolo, konkursy plastyczne i zręcznościowe, warsztaty pierwszej pomocy);
III strefa aktywnego seniora (jazda rykszą miejską,

masaże relaksacyjne dla wszystkich, Centrum Senior – oferta zajęć i rozdawanie kopert życia, panel
pt.: „Nasze miejsce zamieszkania” – mniej znane
miejsca, zabytki gminy, warsztaty nt. jak bronić
się przed oszustami oraz kradzieży, pokaz i nauka
walca wiedeńskiego);
IV strefa ekologiczna (prelekcja o smogu, pokazanie
lokalnego bogactwa przyrodniczego, wystawa zdjęć,
prezentacja zwierząt do adopcji/oferta schronisk,
warsztaty ekologiczne dla mieszkańców i przyjezdnych gości);
V strefa śpiewu i tańca (występy uczestników MAM
TALENT, tańce średniowieczne w kręgu, warsztaty
zumby, pokaz ognia, śpiew chóru gospel, zabawa
taneczna).
TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY!
Od tego roku głosowanie odbywa się bez
ograniczeń wiekowych! Każdy mieszkaniec
może raz zagłosować – na jedno zadanie
subregionalne i na jedno zadanie powiatowe!
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