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DOMECKO

TO BYŁY DOŻYNKI!
Podczas tegorocznego święta plonów wiele 
rzeczy zadziało się po raz pierwszy: repre-
zentacja Wawelna odebrała Puchar Turnieju 
Sołectw Polskiej Nowej Wsi, Wójt Gminy 
Komprachcice – Leonard Pietruszka oso-
biście częstował wszystkich dożynkowych 
gości pyszną zupą w chlebie, wspierała go 
starościna Mesto Albrechtice – Jana Mu-
rová – która po raz pierwszy uczestniczyła 

w spotkaniu gminnej społeczności, panie 
z Komprachcic, promując swoją koronę 
założyły nowe, czerwone stroje, na scenie 
wystąpili tylko lokalni artyści, a młodsze 
pokolenie rozpoczęło świętowanie od dy-
skoteki z Radiem Park.
Trzy dni trwały obchody dożynkowe, któ-
rych przygotowanie w tym roku powierzono 
sołectwu Domecko. Uczestniczyło w tym 

święcie blisko trzy tysiące osób – z terenu 
gminy i spoza jej granic – bawiąc się, rywali-
zując, podziwiając korony wystawione przez 
wszystkie sołectwa i przedstawicieli wsi, 
którzy zadbali o barwną oprawę korowodu. 
Uczestnicy zgodnie powtarzali: niezwykle 
udana impreza!

Więcej na str. 4–5
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Z parafii komprachcickiej do kapliczki św. 
Rocha w Polskiej Nowej Wsi przejechało blisko 
dwudziestu jeźdźców i wierni w bryczkach. 
Dla zgromadzonych tłumnie obserwatorów 
było to niezwykłe wi-
dowisko.
15 sierpnia, w święto 
Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Pan-
ny procesja konna ruszyła po raz pierwszy 
w minionym roku. Jest to misja Jacka Dobisa, 
który we współpracy z proboszczami kościołów 
w stolicy gminy i w Polskiej Nowej Wsi prowadzi 
wiernych. Odpowiedzią na zaproszenie Wójta 
Gminy Komprachcice, Leonarda Pietruszki 
oraz ks. Winfrieda Watoły jest liczne grono 
wiernych, także tych oczekujących na procesję 
przy kapliczce św. Rocha. Matka Boska Zielna 
jest patronką ziemi i płodów rolnych, dlatego 

też wiele osób przynosi ze sobą na nabo-
żeństwa zioła i kwiaty, tak jak Liliana, która 
z babcią Romualdą na spotkanie z procesją 
i udział w nabożeństwie przyniosła własny 

bukiet (na zdjęciu po prawej). 
Dziewczynka przyznała, że bar-
dzo jej się podoba święto w tak 
uroczystym wydaniu.
Procesja ruszyła do Polskiej Nowej 

Wsi po uroczystej mszy świętej w kościele 
pw. św. Franciszka z Asyżu, w towarzystwie 
orkiestry dętej. Po krótkim nabożeństwie przy 
kaplice św. Rocha jeźdźcy wrócili na przykoś-
cielny parking w Komprachcicach.
– My ze swojej strony zdobimy kapliczkę i jej 
okolicę, dbamy o to, aby wszystko zostało przy-
gotowane jak należy – mówi Beata Smarzlik, 
radna z Polskiej Nowej Wsi.
Ksiądz Lesław Kasprzyszak proboszcz parafii 

z Polskiej Nowej Wsi poświęcił wszystkie konie, 
które brały udział w procesji – św. Roch jest 
między innymi opiekunem zwierząt domowych, 
duchowe spotkanie przy kapliczce, której jest 
patronem było dopełnieniem tego święta.

Dagmara Duchnowska

Komputery to zakupione w ramach projektu 
„Obywatel IT – bezpłatny program rozwoju kom-
petencji cyfro-
wych dla miesz-
k a ń c ó w 
Ko m p r ac h c ic 
p o w y ż e j  2 5 . 
roku życia” lap-
topy, które poprawią jakość pracy wszystkich 
uczniów, w tym grupy zajmującej się robotyką.
To pierwsza ze szkolnych pracowni, w której 
zakupiony kilkanaście lat temu sprzęt zastąpiły 
urządzenia nowocześniejsze. Komputery były 
wcześniej wykorzystywane w projekcie, który 
dla osób dorosłych organizowała we współpra-
cy z Gminą Komprachcice Fundacja Flexi Mind.
– Zgodnie z umową sprzęt z tego projektu mógł 
być przekazany tylko placówkom oświatowym 
– mówi Wójt Gminy Komprachcice, Leonard Pie-
truszka. – Nie znaczy to wcale, że ograniczymy 
wymianę pracowni tylko do jednej szkoły. Mam 
świadomość, że obecnie sprzęt komputerowy 
przestaje być nowoczesny już po dwóch, trzech 
latach, a uczniowie w naszych placówkach 
zasługują na najlepsze warunki do rozwoju 
swoich kompetencji cyfrowych. Mam nadzieję, 
że uczniowie z Polskiej Nowej Wsi pracujący 
z panem Łukaszem Jurkiem w ramach zajęć 

z robotyki będą mieli możliwość komfortowego 
startu w zawodach – wiemy, że mimo pewnych 

ograniczeń są groźnymi rywalami nawet 
dla starszych roczników, nowe kompu-
tery z pewnością pomogą w sięganiu 
po najwyższe laury.
Zmiany sprzętu w szkołach to potrze-
ba, która jest wymogiem współczes-

nych czasów. Nowe urządzenia są również 
niezbędne ze względu na reformę oświaty 
i wprowadzenie kolejnych roczników, a więc 
i klas, do szkół podstawowych. W PSP im. Jana 
Twardowskiego w Komprachcicach pracownia 
podstawówki została uzupełniona podobną 
z gimnazjum.
– Mam świadomość, że zakup jednego kompu-

tera przenośnego to koszt około trzech tysięcy 
złotych. Cieszy mnie więc, że dzięki projektowi 
wspieramy grupę, która tych komputerów po-
trzebuje już teraz, między innymi do udziału 
w zawodach, gdzie niemożliwe jest zabieranie 
komputerów stacjonarnych – podkreśla wójt.
Z faktu posiadania nowych urządzeń zado-
wolony jest również Łukasz Jurek, nauczyciel 
informatyki i robotyki, propagator budowy 
robotów i udziału uczniów w opolskiej lidze 
robotów oraz w profesjonalnych zawodach 
i mistrzostwach.
– Coraz częściej pracujemy nad autorskim 
programowaniem, nowy sprzęt umożliwi nam 
właściwą pracę – mówi nauczyciel.

Dagmara Duchnowska

KOMPR ACHCICE ,  POL SK A NOWA WIEŚ

NIEZWYKŁA PROCESJA

POL SK A NOWA WIEŚ

PIERWSZA, NIE OSTATNIA

Już po raz drugi odbyła się konna proce-
sja, której inicjatorem oraz organizato-
rem jest Jacek Dobis. 

W Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej 
Wsi im. Janusza Korczaka w pracowni 
komputerowej stanęło dwanaście nowych 
komputerów.
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Uroczystości upamiętniające wybuch II wojny 
światowej rozpoczęły się w tym roku na lot-
nisku Aeroklubu Opolskiego. Organizatorem 
wydarzenia było Oddziałowe Biuro Upamięt-
niania Walk i Męczeństwa 
wrocławskiego oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej.
Tragiczna historia połączyła 
Polską Nową Wieś i Wieluń 
– z wojskowego lotniska tej pierwszej, wtedy 
w granicach III Rzeszy, ruszyły bombowce, 
by rozpocząć jedną z największych tragedii 
ludzkości. Wieluń został niemal doszczętnie 
zniszczony nad ranem 1 września 1939 roku. 
Po 80 latach od tamtego dnia po raz pierwszy 
oficjalne uroczystości upamiętniające wybuch 
II wojny światowej odbyły się na lotnisku 
Aeroklubu Opolskiego. Wśród obecnych byli 
przedstawiciele władz Wielunia, delegaci sa-
morządów i administracji, wojska, strażaków, 
nauczycieli, policji. Była też reprezentacja 
Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, której ucz-
niowie od pięciu lat organizują Bieg Pamięci 
z Polskiej Nowej Wsi do swojego miasta, aby 
przypominać o tych dramatycznych wydarze-
niach. Trasa ta liczy 110 kilometrów, które 

pokonują biegiem wahadłowym.
– Co ciekawe, biegną też absolwenci tej 
szkoły, którzy są razem z nami od trzech 
czy czterech lat. W tym roku biegnie 36 osób 

z Wielunia oraz dwóch miast 
partnerskich z Niemiec. 
Znicz zostanie zapalony 
na płycie lotniska i razem 
z nim biegniemy do kościoła 

w Polskiej Nowej Wsi. Pokonujemy tę trasę 
zawsze tak samo, musimy wybiec z lotniska 
o godzinie 17.30, aby być w Wieluniu o 4.40, 
czyli o godzinie, w której 1 września 1939 roku 
rozpoczęły się naloty – mówi Mirosław Kulej, 
współorganizator Biegu Pamięci.
– Jesteśmy tutaj razem i to wszystkich nas 
cieszy najbardziej. Historia śląskich tere-
nów jest dramatyczna, ale nie zamiatamy 
tej przeszłości pod dywan. Jestem dumny, 
że mogliśmy wspólnie z samorządem Wielunia 
i niemieckich gmin partnerskich spotkać się 
w tak wyjątkowym dla wszystkich Polaków 
czasie – mówi Leonard Pietruszka, Wójt Gminy 
Komprachcice.
Lotnisko III Rzeszy, które zostało wybudowane 
przez hitlerowców w połowie lat 30. dwudzie-

stego wieku obecnie jest własnością Aero-
klubu Opolskiego. Tutaj, 31 sierpnia 2019 r. 
odbyła się msza święta, której przewodniczył 
biskup Andrzej Czaja, a zaproszeni goście 
przypomnieli o tragedii II wojny światowej. 
Wśród obecnych była również reprezentacja 
niemieckich partnerów Wielunia z Osterburga, 
którzy wspólnie z innymi odsłonili tablicę 
upamiętniającą chwile sprzed osiemdziesięciu 
lat. Biskup przypomniał rok 1965 i pamiętne 
przesłanie biskupów polskich do niemieckich 
ze sławnym zapisem: „Wybaczamy i prosimy 
o wybaczenie”.

Dagmara Duchnowska

Myśliwska Orkiestra Gminy Komprachcice zajęła I miejsce podczas XXIII 
Śląskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich o Róg Księcia Pszczyńskiego. 
To wyjątkowa w swoje skali impreza, podczas której najlepsze zespoły 
sygnalistów z całej Polski prezentują kunszt myśliwskiej muzyki.

Kolejne gminne inwestycje trafiają 
z listy planów na listę konkretów: 
Samorządowy Ośrodek Kultury, ciąg 
pieszo-rowerowy Polska Nowa Wieś 
– Wawelno, termomodernizacja 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Domecku, plenerowe miejsce 
integracji w Komprachcicach.
Gmina Komprachcice kupiła nie-
ruchomość położoną nieopodal 
parkingu przystanku autobusowe-
go, naprzeciw Samorządowego 
Ośrodka Kultury (przy zjeździe 
na Domecko). Pracownicy przy-
gotowują się właśnie do złożenia 

wniosku do Euroregionu Pradziad, 
w ramach współpracy polsko-
-czeskiej. Plac, który powstanie 
po wyburzeniu budynków zostanie 
zaaranżowany na potrzeby handlu 
obwoźnego (sprzed domu kultury 
znikną spontanicznie ustawiane 
stoiska), będą też tutaj dodatko-
we miejsca parkingowe, a przede 
wszystkim wiata oraz mała scena, 
na której w ciepłe weekendy będzie 
można posłuchać artystów rodzi-
mych i czeskich.
Po trzech przetargach, które nie za-
kończyły się wyborem wykonawcy 

ze względu na zbyt wysokie kwoty 
wykonania zadania przedstawiane 
przez oferentów, wreszcie ruszy 
termomodernizacja budynku szkoły 
w Domecku. W czwartym przetargu 
najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma „Instalacje Grzewczo-Sanitarne 
Krężel Andrzej” z Prószkowa. Kwo-
ta, chociaż najniższa i odpowiada-
jąca obecnym cenom, wymagała 
od radnych zwiększenia ujętych 
w kosztorysie kosztów. Radni pod-
jęli uchwałę, aby zwiększyć budżet 
tego zadania o 200 tys. złotych.
Zarząd Województwa Opolskiego 

wyraził zgodę na zmiany w zakre-
sie inwestycji w Samorządowym 
Ośrodku Kultury, radni również 
zwiększyli o 200 tys. złotych budżet 
na to zadanie i jeśli tylko w ramach 
zaplanowanego przetargu zostanie 
wyłoniony wykonawca, już jesienią 
w ośrodku rozpoczną się prace.
Została też podpisana umowa 
na budowę ciągu pieszo-rowero-
wego Polska Nowa Wieś – Wawel-
no. To inwestycja, na którą czeka 
wielu mieszkańców, nie tylko tych 
sołectw. Prace rozpoczną się nie-
bawem.

POL SK A NOWA WIEŚ,  WIELUŃ

PAMIĘĆ I WYBACZENIE

INWEST YC JE

WNIOSKI DOBRZE ZŁOŻONE

W Polskiej Nowej Wsi odsłonięta została 
tablica upamiętniająca ofiary nalotów 
bombowych z 1 września 1939 r.
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Mieszkańcy wszystkich sołectw stanęli na wysokości 
zadania – tegoroczny korowód był długi, kolorowy 
i oryginalny.

Najważniejsza para dożynkowa, czyli starostowie: 
Sylwia Urzędowska i Piotr Kaduk wręczają chleb 
Wójtowi Gminy Komprachcice Leonardowi Pietruszce, 
oficjalnemu organizatorowi święta.

Bochenki, symbolizujące dobrobyt otrzymali 
wszyscy sołtysi – każdy z nich podzielił się chlebem 
z mieszkańcami gminy.

Turniej Sołectw
Podczas tegorocznego Turnieju Sołectw, w którym uczestniczyły prócz gospodarzy: Osiny, Polska Nowa Wieś i Wawelno doszło do przekazania – po raz pierwszy! – przechodniego 
pucharu reprezentacji Wawelna. Tym samym z tytułem pożegnała się Polska Nowa Wieś. Konkurencje wzbudziły duże zainteresowanie zarówno przedstawicieli startujących wsi, 
jak i obserwatorów. Mistrzowie byli najskuteczniejsi w zręczności, pomysłowości, szybkich obliczeniach, działaniach kulinarnych i artystycznych, porządku i sprawiedliwych 
ocen pilnowali sędziowie. Prócz pucharu Wawelno otrzymało beczkę piwa – z tej nagrody oczywiście skorzystali tylko pełnoletni.

Jana Murova, Starosta Mesto Albrechtice 
została zaproszona przez Wójta Gminy Kom-
prachcice na spotkanie z mieszkańcami, z któ-
rymi miała okazję spotkać się po raz pierwszy 
i podkreślała, że to uroczystość organizowana 
z wielkim rozmachem. Reprezentacja czeskie-
go partnera z udziałem Przewodniczącego 
Zarządu GSP „PARTNER” Janem Przywarą 
dopingowała organizatorów i świetnie się 
bawiła. Pani Starosta razem z Wicewójtem Wal-
demarem Chmielem wspierała również Wójta 
Leonarda Pietruszkę w goszczeniu uczestni-
ków, podając każdemu, kto tylko miał ochotę, 
pyszny żurek w bochenku chleba.

– Chcieliśmy przerwać tradycję przyjmowania 
gości poza dożynkowym namiotem i przyszedł 
mi do głowy pomysł, aby to urzędnicy ugościli 
wszystkich przybyłych. To również moja forma 
podziękowania za pracę rolników i wszystkich, 
którzy stworzyli tę niezwykłą atmosferę pod-
czas tegorocznych dożynek – mówi Leonard 
Pietruszka.

Daniel Litwiniec, sołtys Domecka wyróżnił 
mieszkańców sołectwa: – Tyle osób przyczyni-
ło się do tej imprezy, więc im wszystkim, którzy 
oddali swój czas i dowiedli, że nawet małym 
wkładem można wiele zrobić, dziękuję z całego 
serca. Na ręce Wójta Gminy Komprachcice 
starostowie dożynek – Sylwia Urzędowska 
i Piotr Kaduk – przekazali chleb, upieczony 
z tegorocznych zbiorów.

– Dożynki są dla mnie bardzo szczerą uroczy-
stością, nie imprezą dożynkową, tylko właśnie 
uroczystością – podkreślał Leonard Pietruszka. 

– Tegoroczna susza pokazuje, jaką wartość 
ma dla nas chleb. Kiedy wszystko jest dobrze, 
nie zauważamy, jak trudno zebrać plony, które 
pozwolą ten chleb upiec. A susza przynosi nam 
świadomość chleba i wszystkiego, co wyrosło 
na polu: inaczej patrzymy na to, co tak trudno 
podczas suszy się rodzi, cenimy każdy kłos. 
Dlatego też pamiętając o wartości chleba 
bardzo wam dziękuję. Składam też deklara-
cję, że jako wójt będę ten chleb przez kolejne 
dwanaście miesięcy sprawiedliwie dzielić.
Wójt podkreślił też niezwykłe zaangażowanie 
mieszkańców wszystkich sołectw w wykonanie 
koron dożynkowych (każda otrzymała taką 
samą nagrodę) i wozów do korowodów. Ofi-
cjalnie też ogłosił, że organizatorem dożynek 
przyszłorocznych będzie sołectwo Ochodze.
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Koronom dożynkowym towarzyszyli przedstawiciele 
sołectw, w tym roku panie z Komprachcic wybrały 
czerwone stroje, które wyróżniały tę grupę.

Polska Nowa Wieś zaprezentowała nie tylko koronę, 
ale też oryginalnie wykonany herb wsi.

Klasycznie wykonana korona z Ochódz i panie 
w tradycyjnych strojach każdego roku cieszą 
gości święta planów. W przyszłym roku to właśnie 
ta miejscowość, z sołtys Rozwitą Piechotą bierze 
na siebie organizację dożynek gminnych.

Korona z Wawelna reprezentowała w tym roku 
gminę na dożynkach wojewódzkich, które odbyły 
się w Lewinie Brzeskim 8 wrześni Tam też sołectwo 
otrzymało nagrodę za najlepszy projekt w ramach 
programu Odnowa Wsi

Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka ugościł wszystkich zupą podawaną w chlebie – w tym roku 
do stołów dożynkowych wszyscy zasiedli wspólnie.

Jak zawsze, tak i tego roku z organizatorami 
i gospodarzami dożynek gminnych spotkał się 
Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, który pod-
kreślał, że cieszy go fakt, że przedstawiciele 
gminy Komprachcice są obecni w różnych 
sferach życia województwa opolskiego.

– Spotykamy się zawsze, kiedy kończą się 
zbiory na polach, aby podziękować wszystkim 
rolnikom, którzy dbają o to, abyśmy my wszyscy 
nigdy nie byli głodni. Każdego roku zbieracie 
plony – lepsze lub gorsze, ale dzięki wam 

możemy się spotkać. To także doceniam, 
bo widzę, że coraz trudniej zebrać teraz ludzi, 
aby móc takie uroczystości organizować – 
w naszej gminie jednak tak się nie dzieje i mam 
nadzieję, że nigdy nie będzie. Pokazujemy, 
że można wiele zrobić, gdy się wspólnie działa. 
Te trzy dni wydarzeń b yły dowodem na wielkie 
zaangażowanie, pomysłowość i doskonałą 
organizację mieszkańców Domecka, Pucnika 
i wszystkich sołectw.

Dożynki w pięknym, śląskim języku prowadziła Asia 
Wicher – mieszkanka Domecka, zawodowa konferansjer 
i piosenkarka.
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W tym roku nawet deszcz nie 
zniechęcił parafian, którzy – jak 
każdego roku tak i teraz – prze-
szli do kapliczki św. Rocha, nio-
sąc drewnianą 
figurę święte -
go, wykonaną 
na przełomie 
lat siedemdzie-
siątych i osiem-
d z i e s i ą t y c h , 
za czasów probostwa ks. Jana 
Lubeckiego. Nabożeństwo przy 
kapliczce celebrowało czterech 
księży, wśród nich obecny pro-
boszcz Lesław Kasprzyszak, eme-
rytowany ksiądz Stanisław Wąsik 
oraz mieszkaniec Polskiej Nowej 
Wsi, ksiądz Mateusz Wieczorek.
Święty Roch urodził się w Mont-

pellier we Francji, w zamożnej 
rodzinie i był dzieckiem długo 
oczekiwanym, które rodziców stra-
ciło w bardzo młodym wieku. Idąc 

za radą Ewan-
g e l i i  r oz d a ł 
majątek ubo -
gim i udał się 
na pielgrzym -
kę do Rzymu. 
Po drodze w ma-

łym włoskim mieście zastał epi-
demię dżumy. Zatrzymał się tam 
i usługiwał chorym, za co Bóg 
obdarował go łaską uzdrawiania. 
Kolejne lata Roch spędził w Rzy-
mie nadal opiekując się chorymi 
i ubogimi. Wracając do rodzinnych 
stron znowu znalazł się w centrum 
epidemii, tym razem zarażając się 

od chorych, którym służył. Po prze-
kroczeniu granicy francuskiej zo-
stał uznany za szpiega i wtrącony 
do więzienia, gdzie – torturowany 
– zmarł. Kult św. Rocha stał się 
w Europie bardzo szybko znany 
– został patronem od wszelkiej 
zarazy i morowego powietrza 
w czasie, gdy epidemie dziesiąt-
kowały ludność. Legenda podaje, 
że w więzieniu, w którym zmarł św. 
Roch, znaleziono kartkę z napisem: 
„Ci którzy zostaną dotknięci zara-
zą a będą wzywać na pomoc św. 
Rocha jako swojego pośrednika 
i patrona, zostaną uleczeni”. Św. 
Roch czczony jest również jako pa-
tron aptekarzy, więźniów, pielgrzy-
mów oraz jako opiekun zwierząt 
domowych. Kapliczka w Polskiej 

Nowej Wsi została wybudowana 
na pamiątkę zarazy w 1853 r. – od 
kościoła dzieli ją niecały kilometr.

W tym roku w Publicznej Stowa-
rzyszeniowej Szkole Podstawowej 
w Ochodzach rozpoczęcie roku 
miało bardzo uroczysty charak-
ter i odbyło się z udziałem Posła 
na Sejm, Ryszarda Galli oraz Wójta 
Gminy Komprachcice, Leonarda 
Pietruszki.
Dyrektor placówki, Henryk Wrześ-

niewski, witając uczniów zwrócił 
uwagę na to, w jaki sposób ochodz-
ka szkoła dba o wysoką jakość 
nauczania oraz standard obiektu, 
w którym z roku na rok jest coraz 
więcej uczniów:
– Mam nadzieję, że już niebawem 
będziemy mieć przy szkole tartano-
we boisko, wiem, że władze gminy 

o to zabiegają. Cieszy mnie też, 
że mogę powitać w gronie peda-
gogicznym wybitnych nauczycieli, 
w tym panią Krystynę Raczkowską-
-Tomczak, która będzie uczyć fizyki 
i która jest jednym z kilku honoro-
wych profesorów oświaty. To naj-
wyższe odznaczenie, które może 
zostać przyznane nauczycielowi.

Uczniowie przygotowali dla rodzi-
ców oraz nauczycieli prezentację 
idei twórczej szkoły, co zosta-
ło przyjęte z aplauzem. Szkoła 
w Ochodzach jest jedyną placów-
ką stowarzyszeniową na terenie 
gminy.

Dagmara Duchnowska

Sołectwo Wawelno zajęło pierwsze 
miejsce w kategorii „Najlepszy 
Projekt” w ramach konkursu orga-
nizowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Opolskiego 
„Piękna Wieś Opolska”. To wielki 
prestiż, ale też nagroda pieniężna, 
która zostanie wykorzystana na ko-
lejne wawelskie przedsięwzięcia.
Przypomnijmy, że projekt „Wiejski 
Sad”, który przynosi mieszkań-
com sołectwa konkretne korzyści: 
możliwość korzystania z zasobów 
sadu, edukację z zakresu bioróż-
norodności i estetycznie zaaranżo-
wane miejsce już wcześniej został 
wyróżniony przez grantodawców: 
w ramach programu „Działaj lo-

kalnie”, wdrażanego przez Sto-
warzyszenie „Partnerstwo Bo-
rów Niemodlińskich” oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, w ramach programu 
„Bioróżnorodność Opolszczyzny 
– skarbem dziedzictwa przy-
rodniczego”. Oficjalne otwarcie 
Wiejskiego Sadu wraz z ogrodem 
odbyło się 11 listopada 2018 r. 
z okazji 100 rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
W rocznicę tego dnia w tym roku 
odbędzie się tutaj koncert – mu-
zycy z pewnością zagrają głośno!

Dagmara Duchnowska

POL SK A NOWA WIEŚ

DWÓCH ŚWIĘTYCH – DWA ODPUSTY

OCHODZE

MAŁA WIELKA SZKOŁA

WAWELNO

SAD WIEJSKI TO NAJLPESZY PROJEKT

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny i kapliczka św. Rocha – dwa ważne 
dla wiernych miejsca. Dlatego też w pa-
rafii odbywają się dwa odpusty: pierwszy 
w maju, a drugi 16 sierpnia.
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Uroczystości związane
 z Jubileuszem 70 lat piłki ręcznej

w Gminie Komprachcice 

odbędą się 27 września 2019 r. (piątek)
rozpoczęcie – godz. 16.00

miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach, ul. Szkolna

XXI
OGÓLNOPOLSKI

PRZEGLĄD PIOSENKI 
RELIGIJNEJ

12 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 
(SOBOTA)

ROZPOCZĘCIE: 
GODZ. 14.00
MIEJSCE: 

KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA 
W OCHODZACH

ORGANIZATOR: 
SAMORZĄDOWY OŚRODEK 
KULTURY W KOMPRACHCCACH

PATRONAT HONOROWY:
•  POSEŁ NA SEJM RP  

– RYSZARD GALLA
•  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO – ANDRZEJ BUŁA
•  BISKUP OPOLSKI  

– ANDRZEJ CZAJA
•  STAOSTA OPOLSKI  

– HENRYK LAKWA
•  WÓJT GMINY KOMPRACHCICE 

LEONARD PIETRUSZKA

PATRONA MEDIALNY:
GOŚĆ NIEDZIELNY
TVP3 OPOLE
RADIO OPOLE
NOWA GAZETA
RADIO DOXA
OPOWIECIE.INFO
TYGODNIK ZIEMI OPOLSKIEJ
WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
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DOMECKO

TO BYŁY DOŻYNKI!
Podczas tegorocznego święta plonów wiele 
rzeczy zadziało się po raz pierwszy: repre-
zentacja Wawelna odebrała Puchar Turnieju 
Sołectw Polskiej Nowej Wsi, Wójt Gminy 
Komprachcice – Leonard Pietruszka oso-
biście częstował wszystkich dożynkowych 
gości pyszną zupą w chlebie, wspierała go 
starościna Mesto Albrechtice – Jana Mu-
rová – która po raz pierwszy uczestniczyła 

w spotkaniu gminnej społeczności, panie 
z Komprachcic, promując swoją koronę 
założyły nowe, czerwone stroje, na scenie 
wystąpili tylko lokalni artyści, a młodsze 
pokolenie rozpoczęło świętowanie od dy-
skoteki z Radiem Park.
Trzy dni trwały obchody dożynkowe, któ-
rych przygotowanie w tym roku powierzono 
sołectwu Domecko. Uczestniczyło w tym 

święcie blisko trzy tysiące osób – z terenu 
gminy i spoza jej granic – bawiąc się, rywali-
zując, podziwiając korony wystawione przez 
wszystkie sołectwa i przedstawicieli wsi, 
którzy zadbali o barwną oprawę korowodu. 
Uczestnicy zgodnie powtarzali: niezwykle 
udana impreza!

Więcej na str. 4–5
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Nr 08/2019SIERPIEŃ BĄDŹ EKO Z NAMI!
PYTANIE KONKURSOWE NR 7:

Ile nowych, energooszczędnych komputerów przenośnych trafiło do pracowni 
w Publicznej Szkole Podstawowej imi. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi?

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

w tym numerze „Wieści Gminy Komprachcice”.

z Posłem na Sejm RP – Ryszardem Gallą, 
mieszkańcem Komprachcic rozmawia Dagmara 
Duchnowska

Czym najbliższe wybory różnią się 
od poprzednich? Jako parlamentarzysta 
z długim stażem może Pan dokonywać 
porównań…
Technicznie wielkich różnic nie 
ma. Powołanie komitetu, reje-
stracja, tworzenie list – ustawo-
dawca niczego w tym zakresie nie 
zmienił, wiec i nasz praca jest, 
można powiedzieć, szablonowa. 
Zmieniliśmy nieco działania infor-
macyjne i komunikacyjne. Zdecy-
dowaliśmy się nie ograniczać tylko 
do plakatów i ulotek, wyszliśmy 
na zewnątrz z dużymi banerami, 
Nowością jest „Gallobus”, czyli 
samochód, którym podróżujemy 
po województwie opolskim, czyli 
wprowadzenie prócz tradycyjnych 
spotkań przedwyborczych, bezpo-
średniego kontaktu.

Kiedy ruszacie w teren?
Właśnie zaczynamy. Jako pierwszy 
odwiedziliśmy powiat kędzierzyń-
sko-kozielski, czekają na nas kolej-
ne powiaty, oczywiście będziemy 
też w gminie Komprachcice – już 
20 września. To nam wiele daje: 
spotykamy ludzi, którzy mogą przy-
stanąć, nawet w drodze do sklepu, 
zadać konkretne pytanie, my zresz-
tą również je zadajemy. Przedsta-
wiamy nasz program, naszych kan-
dydatów. Wiemy też, co ludzi boli 
w terenie, pamiętajmy, że czasami 
nie docierają żale wypowiadane 
zbyt cicho. Tym głosom chcemy 
dać szansę.

Ale Mniejszość Niemiecka cały czas jest 
blisko ludzi, nie tylko politycy, ale też 
działacze…
To prawda, zawsze jesteśmy blisko 
ze społecznością regionu, wdraża-

my różne inicjatywy, odpowiadamy 
na potrzeby. Nasz ostatni projekt 
dotyczący klubów seniorów cieszy 
się niezwykłym zainteresowaniem, 
okazał się zgodny z oczekiwania-
mi.

Można powiedzieć, że elektorat macie 
stabilny…
Naszymi wyborcami są również 
niezdecydowani. Nie widzą nikogo 
dla siebie po prawej stronie, nie 
widzą po lewej, więc może prze-
konamy ich wspólnie, że Opolskie 
ma znaczenie?

Wracając do różnic: co jeszcze nowego 
pojawia się w tej kampanii?
Z pewnością komitet Mniejszości 
Niemieckiej jest bardziej aktywny 
– zdajemy sobie sprawę, że trzeba 
iść z duchem czasu, przecież przed 
laty wiele aspektów współczesnej 
kampanii nie funkcjonowało, jak 
portale społecznościowe, moż-
liwość dotarcia z wiadomością 
w ciągu kilku sekund do tysięcy lu-
dzi, prowadzenia rozmów z wybor-
cami w zasadzie „na żywo”. Nasz 
elektorat jest bardzo zróżnicowany, 
duży w nim odsetek ludzi młodych, 
powinniśmy mówić do nich ich 
językiem, bo takie też jest nasze 
zadanie: rozmawiać z każdym.

„Opolskie ma znaczenie” to hasło, 
które identyfikuje i określa postawę: 
patriotyzm lokalny, Heimat…
Hasło wskazuje naszą odmien-
ność, nie mamy centrali w Warsza-
wie, nie musimy czekać na decyzję, 
co powiedzieć, jak powiedzieć, czy 
w ogóle mówić. My mówimy, roz-
mawiamy i słuchamy. Nasza cen-
trala jest tutaj, w naszych domach, 
kołach, świetlicach – komunikat, 
czy interakcja są bardzo szybkie, 
reakcję znamy natychmiast, mo-
żemy demokratycznie wspólnie 

z mieszkańcami regionu podej-
mować decyzje.

Liczycie na dwa mandaty poselskie 
i senatorski. Uda się?
Kiedyś, przez wiele kadencji mie-
liśmy dwóch posłów, a na samym 
początku naszej działalności jako 
struktur mniejszościowych nawet 
siedem, ale to były inne uwarunko-
wania legislacyjne. Jeżeli powtó-
rzymy wynik z wyborów samorzą-
dowych – oczywiście, pamiętając 
o ich specyfice – to mamy w sejmie 
dwa mandaty poselskie. Lista kan-
dydatów Mniejszości Niemieckiej 
to naprawdę dobra lista, na której 
są osoby rozpoznawalne i popular-
ne. Mamy też historyczną szansę 
na zdobycie miejsca w senacie, 
startuje Roman Kolek, a w okręgu 
opolskim Rafał Bartek, szef Mniej-
szości Niemieckiej.

Co chciałby pan obiecać swoim 
wyborcom?
Nie chcę niczego obiecywać, 
zbyt wiele osób to robi i rozcza-
rowuje swoich wyborców. Ja chcę 
współpracować z samorządem, 
dyskutować wspierać, również 

finansowo. W naszym programie 
są zapisy dotyczące wszystkich 
mniejszości, ale też wizja samo-
rządu – mocnego, niezależnego, 
partnerskiego, z jasno określony-
mi zasadami funkcjonowania. Nie 
może być tak, że wprowadza się 
nowe obowiązki, ale koszty tych 
zmian przechodzą na samorządy, 
które nagle stają petentem. Tak 
nie może być. Najważniejsze dla 
regionu: gospodarka, bo dzięki 
przedsiębiorcom rozwijamy się 
i mamy budżet, którym na każdym 
poziomie administracji możemy 
dysponować. Oraz infrastruktura 
– ja od lat walczę o tematy odrzań-
skie, ale kolejność tych działań roz-
wojowych jest taka: drogi, koleje, 
Odra. Teraz zajmuję się tematem 
portu w Kędzierzynie-Koźlu, który 
został przyblokowany przez rzą-
dzących – nie otrzymałem do tej 
pory odpowiedzi: dlaczego? Krót-
ko: mam wizję silnego państwa 
i regionu, struktur demokratycz-
nych otwartych na społeczeństwo.

Dziękuję za rozmowę – trzymamy kciuki 
za to, by gmina Komprachcice nadal 
miała swojego przedstawiciela w sejmie.

W Y WIAD

OPOLSKIE MA ZNACZENIE 
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