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Gdy za kilka lub kilkanaście lat ktoś będzie 
zbierał wiadomości do bioGrafii michała mar-
Gosa nie będzie zaskoczony osiąGnięciami 
chłopca – w każdym z reGionalnych kon-
kursów matematycznych, w których brał 
udział, znajdował się na podium. w tym roku 
ma szansę na zdobycie kolejneGo tytułu, tym 
razem na etapie krajowym.

Michał – uczeń siódmej klasy Publicznej 
Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej 
w Ochodzach tylko w tym roku szkolnym 
w Wojewódzkim Konkursie Matematycz-
nym dla Uczniów Szkół Podstawowych 
zajął miejsce drugie, zdobywając 37 na 40 
możliwych do uzyskania punktów, a w ra-
mach Olimpiady Matematycznej Juniorów 
awansował do finału ogólnopolskiego.
Uczeń pracuje pod opieką matematyczki 
Katarzyny Piotrowskiej i to ona właśnie 
zachęciła go do udziału w tym konkursie. 
Michał już 21 marca br. będzie w Warszawie 

rywalizował o miano mistrza z najlepszymi 
młodymi matematykami w kraju.
– Moja nauczycielka zaproponowała 
mi udział w pierwszym etapie, który od-
bywał się przez Internet i okazało się, 
że się dostałem do kolejnego etapu, który 
był organizowany we Wrocławiu. Przygo-
towywałem się do niego podczas świąt 
bożonarodzeniowych i zakwalifikowałem 
się do trzeciego etapu, do którego właśnie 
teraz się szykuję. Myślę, że pójdzie mi do-
brze – mówi Michał Margos.
Matematyka to ulubiony przedmiot Mi-
chała, podobnie jak fizyka i chemia, lubi 
też informatykę – z pewnością inspiracją 
dla siódmoklasisty są jego rodzice, in-
formatycy.
– Matematyka to trochę pasja, ale też 
łatwo mi przychodzi uczenie się jej – zdra-
dza uczeń.
Po ósmej klasie Michał zamierza wybrać 
liceum, klasę o profilu matematyczno-

-fizycznym. Myśli o studiach związanych 
z fizyką kwantową:
– Interesuje mnie fizyka, ale najbardziej 
ważny był dla mnie chyba sam cel – kiedyś 
myślałem o tym, aby odkryć możliwość 
teleportacji. Idąc tym tropem doszedłem 
do fizyki kwantowej, która w tym zakresie 
wydawała się najbardziej obiecująca – 
tłumaczy uczeń.

Dagmara Duchnowska

Udział w finale krajowym i bycie w gro-
nie najlepszych matematyków polskich 
szkół podstawowych to dla ucznia 
z niewielkiej szkoły duże wyróżnienie, 
ale wiemy też, że Michał da z siebie 
wszystko, aby zdobyć najwyższy tytuł. 
Z pewnością będzie miał duże wspar-
cie ze strony koleżanek, kolegów i na-
uczycieli, do których przyłączają się 
Czytelnicy „Wieści”. Trzymamy kciuki!
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niespodziewanie odszedł od nas wybitny czło-
wiek, lider i strażak – inspirujący, twórczy, 
serdeczny i społecznie zaanGażowany: hubert 
skrzipczyk.

Pan Hubert odszedł 23 lutego 2020 roku, 
w wieku 85 lat. W ostatniej drodze (pogrzeb 
odbył się 27 lutego) towarzyszyła mu rodzina, 
z żoną Wandą, mieszkańcy Wawelna, stra-
żacy, przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych, z którymi był związany, uczniowie 
i lokalne władze.
– Kiedy odchodzi ktoś nam bliski, to nieza-
leżnie od wieku zadajemy sobie zwyczajnie, 
po ludzku pytanie: dlaczego? Jako ludzie 
wierzący mamy odpowiedź tylko jedną: Bóg 
tak chce, taka jest Wola Boża. Teraz, stając 
przed Pana trumną chcemy podziękować 
za piękne życie: poświęcone Bogu, rodzinie 
i swojej małej ojczyźnie. Panie Hubercie 
otrzymał Pan niezwykły dar w postaci wiel-
kiej miłości i dzielenia się nią ze wszystki-
mi, z którymi Pan żył. To zadanie wykonał 
Pan perfekcyjnie, dzieląc tę swoją miłość 
jakże sprawiedliwie, między wiarą, rodzi-
ną, małżonką, drugim człowiekiem i swoim 
sołectwem. Tutaj, w Wawelnie, najbliższa 
Panu była brać strażacka ochotniczej straży 
pożarnej. Nie zapomnimy, że to Pan nas 
nauczył poszanowania dla munduru, po-
wtarzając, kiedy zgodziłeś się być straża-
kiem, to musisz być w mundurze. Nieważne, 
że za ciepło, nieważne, że za zimno – taki 
wybrałeś los – mówił podczas uroczystości 
pogrzebowych Leonard Pietruszka, Wójt 
Gminy Komprachcice.
Hubert Skrzipczyk bez wątpienia był czło-
wiekiem wybitnym, pracowitym, odpowie-

dzialnym i obowiązkowym. Brał aktywny 
udział w życiu nie tylko Wawelna, ale całej 
gminy, chętnie uczestniczył w spotkaniach 
klubu seniora, a podczas sportowych roz-
grywek nordic walking, organizowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zawsze 
stawał na podium jako najstarszy zawodnik. 
Rocznik 1934, a wieku nie dało się po nim 
poznać. Ciekawy świata i ten świat opi-
sujący – wraz z żoną Wandą (na zdjęciu u 
góry) wydali książkę zatytułowaną „Wa-
welno dawniej i dziś”. Dla uczniów był hi-
storyczną wyrocznią, chociaż sam zawsze 
skromnie podkreślał, aby pamiętać, że jest 
historykiem-amatorem. Niezwykle skru-
pulatny – jako współautor książki o swoim 
ukochanym Wawelnie podkreślał, że praca 
nad wydawnictwem była z jednej strony 
bardzo inspirująca, a z drugiej – absorbu-
jąca. Bywało, że nad tekstami dyskutowali 
razem z żoną do późnych godzin nocnych. 
Niemal rok poświęcili na zebranie informacji 
o wsi, weryfikowanie danych, analizowanie 
dokumentów przekazywanych przez przyja-
ciół. Tak powstało wydawnictwo wyjątkowe 
w swojej skali.

Hubert Skrzipczyk, mieszkaniec Wawelna, 
pasjonat, historyk, lider społeczny, wzór. 
I strażak – działający nieprzerwanie od 1961 
roku w Zarządzie jednostki OSP Wawelno – 
odznaczony medalem „Za zasługi dla Woje-
wództwa Opolskiego”. Kiedy w 1961 r. został 
wybrany do Zarządu jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wawelnie stał się czynnym 
strażakiem, wyjeżdżał do akcji, brał udział 
w zawodach pożarniczych. Jednak jego naj-
ważniejszym przeznaczeniem było dbanie, 
aby historia tych terenów nie rozmyła się 
we współczesności. Jak sam mówił, w czasie 
wojny wiele rzeczy się zagubiło, zaginęły do-
kumenty, kroniki. O historii straży pożarnej 
w Wawelnie niewiele było wiadomo, Hubert 
Skrzipczyk odtwarzał kroniki na podstawie 
rozmów ludzi, którzy straż w 1928 roku za-
kładali. Kronikę prowadził aż do śmierci.
O Wawelnie mógł opowiadać godzinami, ci, 
którym zabraknie jego głosu mogą sięgnąć 
do zasobów portalu e-historie.pl i wysłu-
chać opowieści Pana Huberta o styczniu 
1945 roku.
Pan Hubert i jego żona Wanda tworzyli 
nie tylko piękna parę i doskonałe małżeń-
stwo, ale również wzajemnie inspirowali się 
do społecznej pracy – za swoją wspólną 
działalność otrzymali pięć lat temu statuetkę 
„Komprachcicki Orzeł” w kategorii „Kultura”. 
Tydzień przed odejściem Pana Huberta 
rozmawialiśmy podczas walentynkowego 
spotkania Klubu Seniora. Hubert Skrzipczyk 
przypomniał wtedy, że w minionym roku 
razem z żoną świętowali sześćdziesiąt lat 
małżeństwa.

Dagmara Duchnowska

OSTATNIE POŻEGNANIE

NIGDY NIE UMIERA TEN, KTO TYLE NAM ZOSTAWIA

W imieniu swoim i naszej rodziny chciałam podziękować za obecność na 
pogrzebie przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych,  

organizacji pozarządowych, w których działał mąż, szkoły i gminy oraz 
wszystkim, dla których udział w ostatnim pożegnaniu mojego męża był ważny.

Dziękujemy za obecność i pamięć.
Wanda Skrzipczyk
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w dniach od 3 marca do 7 kwiet-
nia 2020 r. w powiecie opolskim 
prowadzona będzie kwalifikacja 
wojskowa, podczas której usta-
lana jest zdolność do służby 
wojskowej. 

Powiatowa Komisja Lekarska 
będzie pracować od poniedział-
ku do piątku, w godz. 8:00 – 
14:00 w siedzibie zlokalizowa-
nej w Opolu pl. Katedralny 2, 
w Domu Katechetycznym przy 
Parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego.
Kwalifikacja wojskowa to obowią-
zek dla wszystkich mężczyzn, ale 
też dla niektórych kobiet. Męż-
czyźni z gminy Komprachcice zo-
bowiązani są stawić się 12 lub 13 
marca a kobiety 18 marca. Wójt 
Komprachcic wzywa do zgłosze-
nia się do kwalifikacji wojskowej 
za pomocą wezwań imiennych. 
Osoby, które z ważnych przyczyn 
nie mogły stawić się do kwalifi-

kacji wojskowej w wyznaczonym 
terminie i miejscu, obowiązane 
są zawiadomić o tym wójta dołą-
czając jednocześnie dokumenty 
potwierdzające przyczyny nie-
obecności. Nieotrzymanie wezwa-
nia imiennego nie zwalnia osób 
od konieczności stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej, ponie-
waż o miejscu i terminie jej prze-
prowadzania na danym terminie 
informują także rozplakatowane 
obwieszczenia.
W 2020 roku przed powiatową 
komisją lekarską mają obowiązek 
stawić się:
mężczyźni urodzeni w 2001 roku, 
•	mężczyźni urodzeni w latach 

1996—2000, którzy jeszcze nie 
posiadają kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej.
•	 osoby urodzone w latach 1999–

2000 które:
•	 ze względu na stan zdrowia 

zostały uznane za czasowo 
niezdolne do służby wojskowej,

•	 wnioskowały o zmianę kategorii 
zdolności,
•	 kobiety urodzone w latach 

1996—2001, które posiadają 
kwalifikacje przydatne do służby 
wojskowej,
•	 osoby, które ukończyły osiem-

naście lat życia i zgłosiły się 
ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej do końca roku kalen-
darzowego, w którym kończą 24 
lata życia.

W stosunku do osób wezwanych, 
które nie stawią się do kwalifi-
kacji wojskowej bez (uzasadnio-
nej) usprawiedliwionej przyczyny 
może być zarządzane przymuso-
we doprowadzenie przez Policję, 
albo nałożona kara administra-
cyjna w postaci grzywny lub kara 
ograniczenia wolności.
Osoby, które zostały wezwane do 
kwalifikacji wojskowej powinny 
zabrać ze sobą:
•	 dowód osobisty lub inny doku-

ment potwierdzający tożsamość, 

•	dokumentację medyczną (jeżeli 
taką posiadają), 
•	aktualną fotografię o wymiarach 

3 x 4 cm bez nakrycia głowy, 
dokumenty potwierdzające wy-
kształcenie albo zaświadczenie 
o kontynuacji nauki oraz posia-
dane kwalifikacje zawodowe.

Podczas kwalifikacji wojskowej 
należy poddać się obowiązkowym 
badaniom lekarskim, na których 
podstawie powiatowa komisja 
lekarska określa kategorię zdol-
ności do czynnej służby wojsko-
wej. Przedstawiciel wojskowego 
komendanta uzupełnień wydaje 
książeczkę wojskową. Osoby, 
które stawią się kwalifikacji woj-
skowej przenosi się do rezerwy 
bez odbycia służby wojskowej, co 
oznacza, że w okresie pokoju oso-
ba taka nie będzie powoływana 
do zasadniczej służby wojskowej.

Tekst: mjr Wojciech Bakalarz
WKU w Opolu
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nabór ochotników do służby

Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Opolu prowadzi nabór ochot-
ników do służby przygotowaw-
czej, której odbycie otwiera drzwi 
do zawodowej służby wojskowej. 
Służba przygotowawcza nie jest 
w żaden sposób wiążąca do pod-
jęcia kolejnych kroków w karie-
rze zawodowej, daje natomiast 
na to szansę.
Szkolenie w ramach służby przy-
gotowawczej pełnionej na potrze-
by korpusu szeregowych trwa trzy 
miesiące i kończy się egzaminem. 
Najbliższy turnus realizowany bę-
dzie od 4 maja do 24 lipca 2020 
roku. Do służby przygotowawczej 
w korpusie szeregowych może 
być powołana osoba: niekarana 
za przestępstwo umyślne; po-
siadająca obywatelstwo polskie; 
posiadająca odpowiednią zdol-
ność fizyczną i psychiczną do peł-
nienia czynnej służby wojskowej; 
wiek co najmniej osiemnastu lat; 
wykształcenie co najmniej gim-
nazjalne lub ośmioletnią szkołę 
podstawową.
Kandydat składa wniosek do Woj-
skowego Komendanta Uzupełnień 
w formie pisemnej albo za po-
mocą Elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej/
epuap.gov.pl/, dołączając do wnio-
sku odpis, uwierzytelnioną kopię 
lub po okazaniu oryginału kopię 
dokumentów poświadczających: 
posiadane wykształcenie; mogą-
cych mieć wpływ na powołanie 
np. posiadane kwalifikacje, w tym 
certyfikaty językowe, świadectwa 
ukończenia kursów lub prawo jaz-
dy itp.
Wojskowy Komendant Uzupeł-
nień prowadzi postępowanie re-
krutacyjne, które ma charakter 
konkursowy i obejmuje analizę 
poziomu kwalifikacji kandydata, 
wynik rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz potrzeby Sił Zbrojnych. Oso-
ba, po uzyskaniu rekomendację 
komisji rekrutacyjnej kierowana 
jest na badania do Wojskowej Pra-
cowni Psychologicznej, a osoba 
nieposiadającą orzeczonej zdol-
ności do czynnej służby wojsko-
wej także do Wojskowej Komisji 
Lekarskiej. Pozytywne przejście 
procedury rekrutacji oraz badań 
jest podstawą wydania przez Woj-
skowego Komendanta Uzupełnień 
karty powołania do służby przy-
gotowawczej na podstawie, której 
pracodawca udziela powołanemu 
urlopu bezpłatnego oraz wypłaca 
mu odprawę.

W czasie służby żołnierzom przy-
sługuje bezpłatne zakwaterowa-
nie, wyżywienie, umundurowanie, 
opieka medyczna, ubezpieczenie, 
a także ulgowe przejazdy, ochrona 
stosunku pracy, urlopy, odprawa 
po odbyciu służby przygotowaw-
czej oraz comiesięczne wynagro-
dzenie.
Ochotnicy odbywają szkolenie 
podstawowe, jednakowe dla 
wszystkich, są to teoretyczne 
i praktyczne zajęcia: szkolenie 
strzeleckie, taktyczne, musztra, 
zapoznanie z uzbrojeniem i wypo-
sażeniem. Kolejny etap to szko-
lenie specjalistyczne, zależne 
od umiejętności żołnierzy i prze-
znaczenia do danej specjalności 
wojskowej. Szkolenie w ramach 
służby przygotowawczej kończy 
się egzaminem, po którym zostaje 
żołnierz jest przenoszony do re-
zerwy w stopniu szeregowego oraz 
otrzymuje tytuł żołnierza rezerwy.
Żołnierze, którzy ukończyli służ-
bę przygotowawczą z wynikiem 
pozytywnym mogą ubiegać się 
o powołanie do zawodowej służby 
wojskowej. Istnieje także możli-
wość wstąpienia do Wojsk Obro-
ny Terytorialnej lub Narodowych 
Sił Rezerwowych. Żołnierz rezer-
wy posiadający wyksztalcenie 

minimum średnie może zostać 
skierowany na kurs podoficer-
ski, a osoby z wykształceniem 
wyższym mogą odbyć kursy ofi-
cerski. Można także wybrać służ-
bę kandydacką, czyli ukończyć 
szkołę podoficerską lub studia 
wojskowe i zostać podoficerem 
lub oficerem,
Osoba, która wybierze karierę żoł-
nierza zawodowego może liczyć 
na stabilne i atrakcyjne wyna-
grodzenie z licznymi dodatkami, 
kursy i szkolenia specjalistyczne, 
w tym językowe, jasno określoną 
ścieżkę awansu oraz pewną eme-
ryturę w przyszłości.
Wojsko to wyzwanie. Możliwość, 
aby sprawdzić siłę swojego cha-
rakteru oraz realizować plany 
zawodowe oraz ambicje. Zapra-
szamy do kontaktu z WKU. Fa-
chowcy doradzą i odpowiedzą 
na wszystkie pytania. Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w Opolu 
mieści się przy ul. Niemodlińska 
90, strona internetowa http://
www.opole.wku.wp.mil.pl e-mail: 
wkuopole@ron.mil.pl, tel. 261 626 
046, 261 625 575.
Opracował: Szef Wydziału Rekru-
tacji WKU w Opolu

Red.: Dagmara Duchnowska
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infrastruktura komunalna to nasze wspólne 
dobro – łatwo o nie dbać, kiedy widać je jak … 
na dłoni: boiska, place zabaw, altany inteGra-
cyjne, siłownie zewnętrzne. tym, co ukryte 
nie zaprzątamy sobie Głowy, a powinniśmy! 

Najcenniejsze gminne inwestycje leżą 
w ziemi: wodociągi, sieci energetyczne, 
instalacje kanalizacyjne… Zwłaszcza 
do tych ostatnich trafiają rzeczy, które 
nie tylko świadczą o słabej świadomości 
ekologicznej użytkowników sieci, ale też 
wpływają na pogarszanie się stanu rur, 

a tym samym są przyczyną zatorów i awarii, 
doprowadzają do wybijania studzienek 
kanalizacyjnych, zagrażają poprawnemu 
funkcjonowaniu oczyszczalni, niszczą śro-
dowisko, przyciągają gryzonie, zwłaszcza 
szczury i sprawiają, że miejsce, w którym 
żyjemy staje się … nie do życia!

W ściekach, które trafiają do instalacji 
z Waszych toalet, zlewów, studzienek 
kanalizacyjnych znaleźć można: ubra-
nia, lekarstwa, odpady budowlane, 
środki higieniczne, papiery.

Przypominamy, że nie powinny i nie 
mogą trafiać do sieci kanalizacyjnej, 
podobnie jak:
ręczniki papierowe, waciki, patyczki 
do uszu, pieluszki, podpaski, nici den-
tystyczne; chusteczki nawilżane, resztki 
jedzenia, farby, oleje, smary, gazety ,nie-
dopałki papierosów, fusy z kawy i herbaty
gumy do żucia.

ZGKiM w Komprachcicach, Rolnicza 6, 
46–070 Komprachcice, 77 464 62 34

NIE ZANIECZYSZCZAJ BARDZIEJ NIŻ MUSISZ!

Gmina komprachcice w ramach reGionalneGo 
proGramu operacyjneGo województwa opol-
skieGo na lata 2014–2020 realizuje projekt pn.: 
„modernizacja punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w Gminie komprachci-
ce”, zaplanowana na etapie składania wniosku 
dotacja wynosi: 999 999,99 zł, a całkowity 
koszt inwestycji: 1 176 470,49 zł. 

Celem projektu jest stworzenie odpo-
wiednich warunków dla mieszkańców 
gminy Komprachcice, do osiągnięcia 
wymaganych prawem poziomów selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych 
oraz właściwego sposobu ich zagospo-
darowania, zapewniające dostosowa-
nie do wymogów prawnych, zawartych 
w przepisach krajowych i prawodawstwie 
Unii Europejskiej.

Projekt obejmuje modernizację istnie-
jącego punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w Polskiej Nowej 
Wsi, oraz jego doposażenie. Po zakoń-
czeniu modernizacji zaplanowana jest 
większa liczba kontenerów, pojemników 
i pomieszczeń do przechowywania po-
szczególnych frakcji odpadów, w tym ad-
aptacja dwóch pomieszczeń garażowych 
na magazyn odpadów niebezpiecznych 
oraz magazyn zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Na terenie 
PSZOK zostanie również zorganizowany 
punkt przyjmowania i wymiany rzeczy 
używanych niestanowiących odpadu, 
celem wprowadzenia ich do ponownego 
użycia. Niepotrzebne już przedmioty będą 
mogłyby być w nim pozostawiane i odbie-
rane przez mieszkańców. Dodatkowym 

elementem promocji i edukacji miesz-
kańców będzie specjalistyczna szafa 
na drobne elektroodpady z powierzchnią 
przeznaczoną na zamieszczanie treści 
informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 
właściwego korzystania z PSZOK.
Przetarg na wybór wykonawcy moderni-
zacji PSZOK został już przeprowadzony, 
wybrany wykonawca to opolska firma 
KRAW-BUD Sylwester Krawczyk, Zbi-
gniew Krawczyk, która zaoferowała cenę 
najniższą 926 005,70 zł przy spełnieniu 
wszystkich pozostałych warunków. Za-
planowany termin zakończenia prac – 
koniec lipca 2021 r.

Dagmara Duchnowska

INWEST YC JE:  PUNK T SELEK T Y WNE J ZBIÓRKI ODPADÓW

WIĘKSZA MOTYWACJA, SKUTECZNIEJSZY RECYKLING

wójt Gminy komprachcice informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych 
z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy komprachcice.

wojewódzki fundusz ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w opolu oGłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 
zGodnych z Gminnymi proGramami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskieGo na 2020 

rok, w ramach któreGo Gmina komprachcice będzie miała możliwość ubieGania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów 
azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. w związku z powyższym, Gmina komprachcice planuje 

wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają na swojej posesji 
wyroby zawierające azbest.

wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne w urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.komprachcice.pl) należy składać 
w terminie do 23 marca br. w biurze podawczym urzędu Gminy komprachcice, ul. kolejowa 3, 46–070 komprachcice.

szczeGółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie urzędu Gminy – pok. nr 1 lub pod nr tel. 77 403 17 00 lub 77 403 17 12.
realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z wojewódzkieGo funduszu ochrony środowiska w opolu

ZAWIADOMIENIE O NAbORZE WNIOSKóW NA USUWANIE  
WYRObóW ZAWIERAJąCYCH AZbEST
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ZALECENIA
Często myj ręce używając mydła i wody, 
a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj 
płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką – natych-
miast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego 
kosza i umyj ręce używając mydła i wody, 
a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/
żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości 
między sobą a innymi ludźmi, szczegól-
nie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają 
gorączkę.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 
mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz 

oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi 
rękami, możesz przenieść wirusa z po-
wierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności 
w oddychaniu, zasięgnij pomocy me-
dycznej zgodnie z publikowanymi wyżej 
zasadami.

Nie zaleca się używania masek na twarz 
przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia 
rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. No-
szenie maseczki zasłaniającej usta i nos 
może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie 
się niektórych chorób układu oddechowe-
go. Jednak stosowanie samej maseczki 
nie gwarantuje powstrzymania infekcji 
i powinno być połączone ze stosowaniem 
innych środków zapobiegawczych, w tym 

higieną rąk i zasadami ochrony podczas 
kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz 
unikaniem bliskiego kontaktu z innymi 
ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). 
Światowa Organizacja Zdrowia doradza 
racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz 
objawy ze strony układu oddechowego (ka-
szel lub kichanie), podejrzewasz u siebie 
infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z ła-
godnymi objawami lub opiekujesz się oso-
bą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego 
powinien być oznakowany znakiem CE, 
który potwierdza, że został prawidłowo 
zaprojektowany i skonstruowany, wyko-
nany z właściwych materiałów.

wójt Gminy komprachcice  
– leonard pietruszka:

Pamiętajmy, że to, co w tej chwili dzieje 
się na świecie to sprawa niezwykle po-
ważna – koronawirus rozprzestrzenia się 
niezwykle szybko. Codziennie informacje 
o COVID-19 pojawiają się na pierwszych 
stronach gazet i portali, wciąż są aktu-
alizowane dane o kolejnych miejscach 
pojawienia się wirusa, o liczbie chorych 
i przypadkach śmiertelnych. Domyślam 

się, że bardzo łatwo poddać się tej at-
mosferze. Chciałabym jednak zaape-
lować do mieszkańców gminy – i nie 
tylko – o rozsądne podejście do tego 
tematu. Przede wszystkim zwracajmy 
szczególną uwagę na niepokojące objawy 
u siebie i innych, zwłaszcza jeżeli wró-
ciliśmy z krajów, w których przypadków 
zachorowań jest bardzo dużo. Jeśli nie 
musimy – nie wyjeżdżajmy w rejony świata 
szczególnie zagrożone. Dbajmy o higienę 
osobistą – róbmy dwa razy tyle w celu 

zachowania czystości, co w czasie przed 
koronawirusem. Stosujmy się do zaleceń. 
Nie decydujmy się na pochopne zakupy 
spożywcze, czy kupowanie lekarstw, które 
niekoniecznie nam pomogą. Nie dajmy 
się też wykorzystywać oszustom, którzy 
na strachu przed chorobą namawiają – 
zwłaszcza osoby starsze – do zakupu 
specyfików drogich i wcale nie ratujących 
zdrowia, czy życia. 
Bądźmy uważni, ale nie nierozważni.

opolski oddział wojewódzki narodoweGo 
funduszu zdrowia przekazuje informacje 
dotyczące postępowania na wypadek podej-
rzenia wystąpienia koronawirusa.

1.  Informacja dla osób powracających 
z północnych Włoch https://www.gov.
pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-
-powracajacych-z-polnocnych-wloch

2.  Co musisz wiedzieć o koronawirusie 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-
-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

3.  Zaobserwowałeś u siebie objawy ta-
kie jak: gorączka, kaszel, duszności 
i problemy z oddychaniem?
•	 bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powia-

dom stację sanitarno – epidemiolo-
giczną,
•	 zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału 

zakaźnego lub oddziału obserwacyjno 
– zakaźnego, gdzie określony zostanie 
dalszy tryb postępowania medycznego,
•	 NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzin-

nego,
•	 NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział 

Ratunkowy i Izbę Przyjęć.

4.  Ważne telefony:
•	 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Opolu, telefon alarmowy 
całodobowy: 604958325
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epide-

miologiczna w Brzegu, telefon alarmowy 
całodobowy: 793832257
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epide-

miologiczna w Głubczycach, telefon 
alarmowy całodobowy: 512244008
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epide-

miologiczna w Kluczborku, telefon alar-
mowy całodobowy: 601226721
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemio-

logiczna w Kędzierzynie-Koźlu, telefon 
alarmowy całodobowy: 606305480
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epide-

miologiczna w Krapkowicach, telefon 
alarmowy całodobowy: 502635535
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epide-

miologiczna w Namysłowie, telefon 
alarmowy całodobowy: 502540721
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epide-

miologiczna w Nysie, telefon alarmowy 
całodobowy: 602654656
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemio-

logiczna w Oleśnie, telefon alarmowy 
całodobowy: 693628983
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epide-

miologiczna w Opolu, telefon alarmowy 
całodobowy: 512082606
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemio-

logiczna w Prudniku, telefon alarmowy 
całodobowy: 502539944
•	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemio-

logiczna w Strzelcach Opolskich, tele-
fon alarmowy całodobowy: 501723252, 
telefoniczna informacja Pacjenta (bez-
płatna, całodobowa) 800 -190- 590

5.  Wszystkie aktualne informacje do-
tyczące koronawirusa można śledzić 
pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl

6.  Adresy oddziałów zakaźnych na Opol-
szczyźnie:

•	 ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital 
Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 
45–372 Opole tel. (77) 44–33–100
•	 ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. 
Bohaterów Warszawy 34, 48–300 Nysa, 
tel. (77) 40 87 800

informac ja

KORONAWIRUS – CO MUSISZ WIEDZIEć
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fizjoterapeutka teresa kowalska-noGa od mi-
nioneGo roku pracuje z komprachcickimi se-
niorami. w każdy piątek, od Godziny 16.00 
do 17.00 w hali ośrodka sportu i rekreacji 
w  komprachcicach wspólnie ćwiczą, aby 
zachować dobrą formę i nauczyć się dbać 
o siebie również poza sportowym parkietem.

Po krótkiej przerwie, od lutego wróciły 
do Komprachcic zajęcia sportowe dla se-
niorów, chociaż z pewnością określenie 
„senior” nie wyczerpuje zakresu tej oferty:
– Każdy może się przyłączyć. Każdy, kto nie 
czuje się na siłach, aby chodzić na zajęcia 
fitness, wymagające większej aktywno-
ści. Na pewno nie tylko dla seniorów, ale 
dla wszystkich w wieku czterdzieści lat 
i więcej, które wcześniej nie uczestniczy-
ły w zajęciach. Skupiam się na zajęciach 
rozciągających i na ćwiczeniach zdrowego 

kręgosłupa – mówi fizjoterapeutka.
Prowadząca zajęcia podkreśla, że każdy 
z nas ma taką prace, które aktywizuje prze-
de wszystkim jedną grupę mięśniową, a pa-
miętać powinniśmy o wszystkich. Podczas 
swoich zajęć dba między innymi o pośladki 
i wyprostowaną sylwetkę:
–  Z wiekiem pośladki stają płaskie, to nie 

chodzi tylko o problem kosmetyczny, ale 
jeśli mamy słabe mięśnie pośladkowe, 
to i niewłaściwe położenie miednicy, 
a z kolei to decyduje o odpowiedniej po-
zycji kręgosłupa – zwraca uwagę Teresa 
Kowalska-Noga.

Podczas ćwiczeń dla seniorów dba o to, 
by ćwiczenia były bezpieczne, nie powo-
dowały żadnych urazów, jeśli pojawi się 
dyskomfort, są przerywane.
–  Przede wszystkim powinny dostarczać 

trochę radości i satysfakcji, być bodźcem 

do pracy w ciągu tygodnia, bo przecież 
zajęcia raz w tygodniu przez godzinę, nie 
zmienią nagle naszego życia – zachęca 
pani Teresa.

Uczestnicy zajęć – jeśli zdecydują się dołą-
czyć do grupy – muszą mieć ze sobą matę 
do ćwiczeń lub karimatę, na sali są też 
materace. Odzież musi być wygodna i za-
pewniać swobodę ruchów, można ćwiczyć 
w butach sportowych lub w skarpetkach.
–  Ta grupa jest świetna, najczęściej ludzie 

w ich wieku siedzą przed telewizorem, 
a oni przychodzą, ćwiczą i są bardzo ak-
tywni. Dobrze sobie uzmysłowić, że nasze 
zdrowie jest w naszych rękach – żeby 
utrzymać ten dobry stan zdrowia fizycz-
nego jak najdłużej, trzeba zacząć dbać 
o nie jak najwcześniej – przypomina fi-
zjoterapeutka.

Dagmara Duchnowska

po raz kolejny rusza popularny wśród lokal-
nych społeczności proGram, dzięki któremu 
można uzyskać finansowe wsparcie na projek-
ty służące ludziom i ludzi tych anGażujące.

Koordynatorem programu dla miesz-
kańców Gminy Komprachcice jest Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Borów Niemodlińskich”. 
LGD zaprasza na spotkanie, otwierające 
tegoroczny nabór wniosków „Działaj lo-

kalnie”, które odbędzie się we wtorek 17 
marca br., o godzinie 17:00 w sali Urzędu 
Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza 
Zawadzkiego 29.
Na spotkaniu zostaną przedstawione 
założenia programu na 2020 rok, odbę-
dzie się prezentacja działania generatora, 
wskazane i omówione najczęstsze błędy 
popełniane przy pisaniu wniosków.
Nabór wniosków planowany jest od 20 
marca do 20 kwietnia 2020 roku.

Spotkania, podczas których komprachcic-
cy seniorzy mają okazję do rozmów, zabaw, 
pokazów własnych talentów, czyli szeroko 
pojętej integracji tego środowiska orga-
nizowane są wśród nich często. Monika 
Poremba – szefowa klubu – dba o to, aby 

każdy czuł się potrzebny i chętnie widzia-
ny. Okazje do takich spotkań są często, 
w lutym były to Walentynki, czyli święto 
zakochanych.

Dagmara Duchnowska

SEnior Z Y

AKTYWNI KLUbOWICZE 

PARTNERST WO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

NOWA EDYCJA „DZIAŁAJ LOKALNIE”! 

KLUB SEnior a

KOCHAJ DALEJ! 

Podczas seniorskich spotkań serwowane są zawsze pyszne 
przekąski przygotowywane przez Klub – jest to niezbędne 
wzmocnienie ciała, bo dla ducha program jest napięty!

Monika Poremba nie tylko dba, aby wszystkie wydarzenia miały 
doskonała oprawę, a seniorzy bawili się świetnie – podczas 
zabaw jest chętnie zapraszana do tańca!

Antonina i Henryk Zmarzlikowie są już małżeństwem 44 lata!
– Miłość jest czymś wspaniałym, dowartościowuje człowieka, 
wszystko staje się podwójnie piękne… - mówi pani Antonina, 
która swojego męża zobaczyła pierwszego dnia w swojej pracy 
i od razu wiedziała, że to ten właściwy.
– Uzupełnianie się wzajemne – oto miłość – zapewnia pan Henryk.
W walentynki nie tylko bawili się świetnie, ale przekazali sobie 
piękne słowa:
On do niej: miłość na całego!
Ona do niego: kochaj dalej tak, jak kochasz!
Czego życzymy wszystkim Czytelnikom „Wieści”!

wieści 01/20206



podpisanie układu partnerskie-
Go Gminy komprachcice z Gminą 
hasberGen 1 kwietnia 1996  r. 
spowodowało zawiązanie się 
Grupy inicjatywnej, która mia-
łaby pełnić rolę pomostu w za-
kresie obustronnej wymiany 
mieszkańców zaprzyjaźnionych 
samorządów.

We wrześniu 1997 r. Zarząd 
Gminy upoważnił Jana Przy-
warę do załatwiania spraw 
związanych ze współpracą 
międzynarodową.

Zawiązanie się tej grupy roz-
poczęło starania w zakresie 
formalnej organizacji Stowa-
rzyszenia. W skład tej grupy 
weszli między innymi: Jan 
Przywara, Waltranda Gozdek, 
Paweł Smolarek, Kunegunda 
Koszyk, Alfred Labusga, Erika 
Niekrawiec, Barbara Przywa-
ra, Dariusz Brzozowski, Józef 
Niestrój, Teresa Sowada, Syl-
wia Jirgen. Zespół ten przystą-
pił do prac nad opracowaniem 
Statutu Stowarzyszenia.

Po latach stowarzyszenie liczy 
blisko stu członków i sprawia, 
że mieszkańcy gminy Kom-
prachcice mają za południo-
wą granicą wielu przyjaciół. 
Byli oni obecni również pod-
czas oficjalnej jubileuszowej 
uroczystości, która odbyła 
się w  restauracji „Atlantis” 
w Komprachcicach.

Dagmara Duchnowska

JAK JEDEN DZIEŃ

GSP „PARTNER” – INSPIRACJA DO DZIAŁANIA!
WYRÓŻNIENI ZA PRACĘ I WSPÓŁPRACĘ 
NA RZECZ ROZWOJU WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNOWA-
NEJ PRZEZ GMINNE STOWARZYSZENIE 
PARTNERSKIE "PARTNER”

Statuetki z okazji jubileuszu dwu-
dziestolecia Stowarzyszenia otrzymali 
Panie oraz Panowie:
Maria Grot
Maria Lauterbach
Kunegunda Koszyk
Teresa Sowada
Irena Smolarek

Hildegarda Lazik
Joanna Słodkowska-Medrecka
 Koło Gospodyń Wiejskich w Kom-
prachcicach: Weronika Trzaska, Teresa 
Sowada, Elżbieta Gala, Renata Zając, 
Irena Smolarek, Krystyna Janecko, 
Maria Nikolajczyk, Irena Kacuba, 
Monika Woźnica
Anna Koszyk
Państwo Regina i Roland Jurek
 Leonard Pietruszka 
Leon Gaj
Józef Kremer
Henryk Warzyc

Henryk Wodausz
Mirosław Borkowski
Łukasz Raida
Bogdan Szewczyk
Stanisław Korzekwa
Edmund Niestrój
Arkadiusz Tabisz

Czescy partnerzy:
Martin Śpalek, Jiri Kropać, Jan Handlir

Jan Przywara – Prezes Zarządu GSP 
„PARTNER”

Dziękuję Członkom Zarządu naszego 
stowarzyszenia: Skarbnikowi Pani 
Marii Lauterbach, która mimo działa-
nia na rzecz swojego sołectwa Osiny, 
zawsze znalazła i znajduje czas na 
pracę w PARTNERZE, Sekretarzowi 
organizacji: Panu Henrykowi Warzy-
cowi za duży wkład pracy na rzecz 
naszego Stowarzyszenia. Pan Henryk 
Warzyc prowadzi całą pracę biurową 
i korespondencję Stowarzyszenia. 
Członkowi Zarządu: Panu Henrykowi 
Wodauszowi za wielkie zaangażowa-
nie i pomoc w realizacji wszystkich 
przedsięwzięć związanych z pracą 
i organizacją naszego Stowarzyszenia. 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
Pani Marii Kondla i członkom tej ko-
misji: Pani Irenie Smolarek oraz Panu 
Józefowi Kremerowi za duży wkład 
pracy związanej ze sprawdzaniem 
poprawności działania Zarządu.
Pragnę również serdecznie podzię-
kować Panu Wójtowi Leonardowi 
Pietruszce za wieloletnią pracę 
w Zarządzie i poza nim, za bardzo 
duży wkład pracy na  rzecz naszego 
Stowarzyszenia. 
Sekretarz Gminy Pani Marii Grot, 
wieloletniej członkini naszego Sto-
warzyszenia za wszystko dobre, co 
dała naszej organizacji. Skarbniko-

wi Gminy, Panu Łukaszowi Raida za 
zrozumienie idei Partnerstwa reali-
zowanego przez Gminne Stowarzy-
szenie Partnerskie „PARTNER” oraz 
za przekazywane dotacje finansowe, 
bez których działalność „PARTNERA” 
byłaby dużo trudniejsza. Zawsze też 
możemy liczyć na Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 
– Pana Arkadiusza Tabisza. Współ-
praca z nim i chęć udostępnienia 
obiektów OSIR, a  także to, że dla 
Stowarzyszenia był i jest zawsze dys-
pozycyjny, to dla nas wielka pomoc.
Dziękuję też radnym gminy i zupełnie 
prywatnie - mojej żonie Barbarze, któ-

ra od la dzielnie znosi moje zaangażo-
wanie w rozwijanie i promowanie idei 
partnerstwa w Gminie Komprachcice.
Chcę również podziękować tym 
wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się i przyczyniają do 
rozwijania naszej organizacji oraz jej 
statutowej działalności. Ponadto tym, 
którzy uświetniają lub przyczyniają 
się do uświetnienia naszych działań 
i spotkań z naszymi partnerami. Dzię-
kuję również za to, że jesteśmy tak 
liczną rodziną. I za to, że wciąż jeste-
śmy razem. Razem dla Partnerstwa.

Jan Przywara
Prezes GSP „Partner”

Koło Gospodyń Wiejskich: panie, które nigdy nie zawodzą!

Martin Spalek – były wicestarosta Mesto 
Albrechtice. To za jego kadencji współpraca 
z czeskim partnerem Gminy Komprachcice 
rozwinęła się najszerzej. Obecnie – już poza 
urzędem – wspiera wraz z innymi działania 
polskiej organizacji.

Józef Kremer, radny i sołtys Wawelna, wspiera 
działalność GSP „PARTNER” od lat. Dzieli się 
swoim doświadczeniem społecznika i członka 
"Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno” oraz 
wsparciem w  ramach organizowanych we 
współpracy z „PARTNERM” imprez w Wawelnie.

Maria Lauterbach – Skarbnik „Partnera” i sołtyska wsi Osiny. Od lat profesjonalnie zajmuje się 
finansami organizacji i jest – jak zapewniają jej członkowie –  „człowiekiem nie do zastąpienia”.
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od teGo roku szkolneGo ruszyły 
dyżury wolontariuszy bibliotecz-
nych, tym razem biorą w nich też 
udział najmłodsi uczniowie. do ich 
obowiązków należą: przyGotowa-
nie plakatu, układanie książek 
na półkach, czy też pomoc w se-
GreGowaniu książek. uczniowie 
wykonują te prace w swoim czasie 
wolnym – z pełnym zaanGażowa-
niem i całkowicie dobrowolnie! 

Uczestniczyli już m.in.: w spot-
kaniu ze znaną już tłumaczką 
książek dla dzieci Anną Michal-
czuk; organizacji konkursu lite-
racko–plastycznego związane-
go z ulubioną lekturą szkolną; 
świątecznej zbiórce na rzecz 
potrzebujących, w którą zaan-
gażowała się bardzo duża liczba 
uczniów: jedni pakowali, inni 
ozdabiali kartony, a jeszcze inni 
z zapałem wykonywali serdusz-
ka dla każdego darczyńcy, który 
włączył się w akcję. Wolonta-
riusze z biblioteki zaangażo-
wali się również w uroczystość 
pasowania na czytelnika dla 
uczniów klas Ia Ib i II. 
W  czwartki i  w  piątki, pod-
czas dużej przerwy w biblio-
tece szkolnej odbywa się cykl 
spotkań dla najmłodszych 
„Czytanie na dywanie. Starsi 
uczniowie czytają młodszym”. 
Akcja ruszyła w połowie wrześ-
nia minionego roku i trwa. 
Trwa też akcja „Podaruj biblio-
tece” –  dzięki Darczyńcom, 

którzy podzielili się swoimi 
zbiorami – biblioteka szkolna 
wzbogaciła się o nowe tytuły 
książek dla dzieci i młodzie-
ży – to już blisko 180 książek, 
którym dano drugie życie. To re-
pertuar pozalekturowy, a więc 
dla prawdziwych pasjonatów 
czytania. Na biblioteczne półki 
trafiły ulubione przez czytelni-
ków serie wydawnicze, m.in. 
Holly Webb „Zaopiekuj się 
mną!”, „Kubuś Puchatek” (se-
ria Walta Disney’a) oraz „Hania 
Humorek”. Oprócz tego biblio-
teka otrzymała sporo wydaw-
nictw popularnonaukowych, 
serie słowników i encyklopedii.  
Ta akcja trwa cały rok, więc jeśli 
w waszych domach są książki, 
serie czasopism, które już nie 
interesują domowników, a są 
w dobrym stanie –  podaruj je 
bibliotece szkolnej, będą słu-
żyły innym przez wiele lat!
Nowością w  bibliotece jest 
fakt, że uczniowie od tego roku 
szkolnego wypożyczają książki 
przez system elektroniczny – 
chętni uczniowie, którzy założą 
swoje konto dostępu do kata-
logu OPAC – wielu już z niego 
korzysta –  mogą sprawdzić 
stan swojego konta czytelnika, 
zamówić/zarezerwować książ-
kę, przeglądając elektroniczny 
katalog książek zgromadzonych 
w bibliotece szkolnej. Katalog 
ten jest stale uzupełniany o ko-
lejne tytuły wprowadzane do 

systemu, aktualizowany i ko-
rygowany, aby było z niego jak 
najłatwiej korzystać czytelni-
kom. 
–  Przygotowujemy się do rea-

lizacji cyklu zajęć o mądrym 
korzystaniu z mediów, portali 
społecznościowych, telefo-
nów, Internetu. Planujemy 
też lekcje, uświadamiające 
o zagrożeniu uzależnieniem 
od nich. Wykłady te będą 
adresowane do uczniów klas 
IV– VIII.  Projekcje wartościo-
wych filmów w cyklu DOBRE 
FILMY: „Mój przyjaciel Smit-
ty”, „Mój przyjaciel Hachi-
co”, „Sztorm, najszybszy pies 
świata” realizowany kolejny 
rok przez bibliotekę –  uwraż-
liwiające, uczące przyjaźni 
i wrażliwości są również ele-
mentem takiej profilaktyki. 
Dzięki współpracy z peda-
gogiem szkolnym od marca 
w bibliotece są też dostępne 
ulotki dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych dotyczące 
zagrożeń, uzależnieniami – 
mówi Stefania Gwóźdź   

Elementem takiej profilaktyki 
są również wszystkie dobre 
dzieła, które szkoła proponuje 
uczniom, a w które oni chętnie 
się angażują. Młodzież jest OK! 
Dbajmy o nią. 

Stefania Gwóźdź –  
PSP im. ks. Jana Twardow-
skiego w Komprachcicach

Red.: DD

każdeGo roku uczniowie ze szkoły 
w  wawelnie przyGotowują dla 
swoich bać i dziadków wyjątkowe 
święto. 

I  tym razem obchody Dnia 
Babci i Dziadka miały wymiar 
i uroczysty, i zabawowy. Dzieci 
z oddziału przedszkolnego oraz 
uczniowie klas I—III wystąpiły 
z  programem artystycznym, 

a następnie zaprosiły do wspól-
nej zabawy, którą poprowadził 
DJ Bartek. 
Takie spotkania zawsze wy-
wołują wiele wzruszeń i moc 
pozytywnych myśli. Nie zabra-
kło łez – po jednej i po drugiej 
stronie, niezależnie od wieku. 
Uroczystość została zorganizo-
wana w restauracji „Złoty Róg” 
w Wawelnie.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ŚWIĄTECZNEJ 
ZBIÓRKI DLA POTRZEBUJĄCYCH ORGANIZOWANEJ PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ ORAZ DARCZYŃCOM KSIĄŻEK I TYM, 

KTÓRZY PODAROWALI SWÓJ CZAS W ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG TYCH WYDARZEŃ ORAZ WSPÓŁPRACOWNIKOM ZA 
KAŻDY DAR SERCA. DZIĘKUJEMY

PUBLIC ZNA SZKO Ł A PODSTAWOWA W KOMPR ACHCIC ACH

MŁODZIEŻ JEST NAPRAWDĘ OK!

PUBLIC ZNA SZKO Ł A PODSTAWOWA W WAWELNIE

WSZYSTKO DLA bAbCI I DZIADKA
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tradycja nie odpuszcza! w kom-
prachcickich sołectwach odbyły 
się „wodzenia niedźwiedzia” – „wie-
ści” zostały zaproszone w tym 
roku do osin, Gdzie zwyczaj ten 
jest od lat kultywowany. to nie 
tylko promocja śląskiej obrzędo-
wości, ale również atrakcja dla 
mieszkańców: korowód przebie-
rańców był chętnie przyjmowany 
w każdym domu, a taniec „niedź-
wiedzia” z Gospodynią Gwarantuje 
powodzenie i szczęście przez cały 
rok, więc kto nie chciałby zatań-
czyć?

„Wodzenie” to przejście w cza-
sie karnawału korowodu złożo-
nego z przebierańców, z których 

jeden prowadzi na postronku 
„niedźwiedzia”. Najczęściej 
spotykany skład korowodu to: 
młoda para, kominiarz, lekarz, 
leśnik, diabeł, ksiądz, aptekarz, 
cyganka, policjant, muzykan-
ci – najzabawniej oczywiście, 
gdy w  role kobiece wcielają 
się mężczyźni i odwrotnie, gdy 
panie zastępują panów.
Gospodyni odwiedzanego domu 
powinna zatańczyć z niedźwie-
dziem, gdyż wróży to szczęście 
na cały rok, a gospodarz z kolei 
powinien poczęstować wodzą-
cych niedźwiedzia wódką. Za 
obecność w ich domu bery (bo 
tak też nazywa się ten zwy-
czaj i uczestników korowodu) 

otrzymują, jako podziękowa-
nie za odwiedziny, wolne datki 
i przysmaki. Oczywiście bery 
nie tylko przynoszą szczęście, 
ale też karzą! Mandatami… To 

są te drobne figle, które prze-
bierańcy płatają napotkanym 
i na które wszyscy czekają.

Dagmara Duchnowska

strażacy z jednostki osp w dome-
cku po raz druGi zaGrali w tym 
roku z wośp i zebrali, kwestując 
w okolicach kościołach Gminy 
komprachcice i w chrząszczycach 
(Gm. prószków) ponad 16 000 zło-
tych! mieszkańcy, jak zawsze, nie 
zawiedli! dla nich właśnie ochot-
nicy zorGanizowali dzień otwarty. 
w kweście uczestniczyły 24 oso-
by, które w domecku zostały też 
wsparte przez dzieci.

W czasie Dnia Otwartego odby-
wały się pokazy sprzętu straża-
ckiego, konkursy i prezentacje 
psów wyszkolonych do poszu-
kiwania osób żywych. Iwona 
Tarasiuk–Spólnicka z Karczowa 
zajmuje się szkoleniem tych 
psów:
–  Stworzyliśmy grupę poszuki-

wawczo–ratowniczą i przygo-
towujemy psy do poszukiwań 
ludzi w terenie i w gruzowi-

skach. Strażacy z Domecka 
to grupa fajnych, młodych, za-
angażowanych ludzi, którym 
się chce w tych szkoleniach 
uczestniczyć – mówi trenerka.

Podczas Dnia Otwartego zo-
stał też zaprezentowany mały 
wóz strażacki zaprojektowa-
ny i wykonany w dużej mierze 
przez Patryka Kandziorę. Jest 
to drewniana makieta praw-
dziwego wozu bojowego, która 
ma własną sygnalizację i  jest 
przeznaczona do obsługi przez 
najmłodszych – dzieci ciągną 
wóz samodzielnie, wewnątrz 
mają poukładane swoje sprzęty.
Staramy się tworzyć bazę dy-
daktyczną dla najmłodszych 
strażaków – mówi Nikol Rimpler, 
opiekunka drużyny młodzie-
żowej jednostki OSP w Kom-
prachcicach.

Dagmara Duchnowska

ZBIÓRKA W ROKU 2020:
186 133 610 zł i 66 gr

Hasło tegorocznej edycji WOŚP 
2020 brzmiało: "WIATR W ŻA-
GLE" - 28. finał WOŚP dla dzie-
cięcej medycyny zabiegowej. 
Pieniądze zbierane były na 
zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji. Fun-
dacja w tym roku skupiała się 
przede wszystkim na takich 
dziedzinach medycyny dziecię-
cej jak chirurgia ogólna, kardio-
chirurgia czy neurochirurgia. 

Ponad miliard złotych - tyle 
zebraliśmy na sprzęt medyczny 
pracujący w szpitalach w całej 
Polsce.
Kupiliśmy w sumie ponad 61 
800 nowoczesnych urządzeń 
medycznych. 
Prowadzimy 6 ogólnopolskich 
nowoczesnych programów me-
dycznych i jeden edukacyjny
Na okoliczność wad słuchu 
badamy niemalże 100% po-
pulacji noworodków. Przeba-
daliśmy już ponad 6 000 000 
noworodków.
325 oddziałów neonatologicz-
nych wyposażyliśmy w 554 
urządzenia Infant Flow!
Stworzyliśmy 19 centrów le-
czenia retinopatii, ratując 

wzrok 9 780 wcześniakom.
Kupiliśmy najmłodszym dzie-
ciom 2 978 osobistych pomp 
insulinowych.
Uruchomiliśmy Program Le-
czenia Osobistymi Pompami 
Insulinowymi Kobiet Ciężar-
nych z Cukrzycą - kupiliśmy  
1173 pomp.
Od lutego 2005 r. prowadzimy 
szkolenia pierwszej pomocy 
z użyciem defibrylatora w ame-
rykańskim systemie AHA. Kur-
sy te ukończyło ponad 5 300 
osób!
Nauczyliśmy ponad 10 tysię-
cy osób udzielania pierwszej 
pomocy w  ramach szkoleń 
Pokojowego Patrolu!

źródło: WOSP

oSinY

WODZENIE NIEDŹWIEDZIA

DOMECKO

WIELKA ORKIESTRA ŚWIąTECZNEJ POMOCY
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wielka środa zapowiada zbliżają-
cy się koniec wielkieGo postu. teGo 
dnia z Gospodarstw pozbywano 
się wszelkieGo rodzaju brudów, zi-
mowych pozostałości. rozpalane 
w te dzień oGniska symbolizowały 
chwilę, Gdy zbrojni z pochodniami 
przyszli aresztować chrystusa 
w oGrodzie oliwnym. 

Do dzisiaj obecne jest to przy-
pomnienie w nazwie wieczor-
nego rozpalania ognia: palenie 
Judasza. W Wielki Czwartek 
gospodarz z poświęconej pod-
czas ostatniej niedzieli palmy 

robił trzy krzyżyki (symbolicz-
ne nawiązanie do trzech krzy-
ży na Golgocie), które w Wielki 
Piątek wynosił w pole. Milkną 
w kościołach dzwony, a zamiast 
nich słychać dźwięk drewnia-
nych klekotek (kołatek). Wielka 
Sobota również związana jest 
z tradycyjną obrzędowością – 
od poświęconego ognia zapala-
no świece gromnice, które mia-
ły chronić dom w czasie burzy. 
Do kościołów ruszają wierni, aby 
poświęcić jadło na niedzielne 
śniadanie. Niedziela Wielka-
nocna to czas przeznaczony dla 

bliskich. Wszyscy w domu zasia-
dają do uroczystego śniadania, 
po którym następuje oczekiwany 
przez dzieci czas, czyli „poszu-
kiwanie zająca”, coraz częściej 
w ogrodach przydomowych lub 
pobliskich parkach. Najmłodsi 
„odnajdują” przede wszystkim 
słodkości, chociaż na terenie 
województwa opolskiego „zają-
czek” przynosił również konkret-
ne prezenty. A już w Wielkanoc-
ny Poniedziałek świętowanie 
staje się bardziej społeczne – 
śmigus-dyngus włącza do za-
bawy wszystkich mieszkańców 

wsi czy osiedla. To dzień zabaw 
i odwiedzin, a przede wszystkim 
czas młodych: kawalerów i pa-
nien na wydaniu. Najpopular-
niejszym elementem dnia jest 
oczywiście polewanie wodą, ale 
jeszcze niedawno można było 
spotkań chłopców zamalowu-
jących wapnem okna domów, 
w których mieszkały niezamężne 
dziewczęta. Za takie „zaintere-
sowanie” panny wręczały chłop-
com pisanki (kroszonki) – o tym, 
czy jest kawalerowi przychylna 
mówił kolor wielkanocnego jaja 
– wszyscy czekali na czerwone!

Mam nadzieję, że to krótkie wprowadzenie w świąteczny czas i wiosenne 

porządki, które zawsze poprzedzają Wielkanoc zapewni Czytelnikom „Wieści” 

atmosferę niezwykłości na kolejne miesiące roku. Pamiętajmy, że Święta Wielkiej 

Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania wiary w siłę Chrystusa. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem.

Leonard Pietruszka - Wójt Gminy Komprachcice

Justyna Osiecka-Sułek, czy-
li popularna opolska blogerka 
kulinarna kryjąca się pod pseu-
donimem Bistro Mama na Wiel-
kanoc przygotowuje nie tylko 
potrawy tradycyjne. Z bogatego 
menu, które możecie poznać 
odwiedzając stronę internetową:  
bistromama. pl oraz profil blogerki 
na portalu Facebook, wybraliśmy 
słodkie i pyszne gniazdka przygo-
towane z nieoczywistych składni-
ków! Dzieci ucieszą się na pewno!

Składniki:
300 g krówek (mogą być ciągutki, 
mogą być kruche!)

1/2 kostki masła
80 g ryżu preparowanego 
4-5 łyżek masy kajmakowej
trawa jadalna
cukrowe lub czekoladowe ja-
jeczka

Przygotowanie:
Krówki i masło topimy na ma-
łym ogniu w większym rondlu 
lub garnku. Gdy masa będzie 
płynna, dodajemy ryż. Szybko 
i dokładnie mieszamy. Jeszcze 
gorące porcje nakładamy łyżką 
do foremek (blaszki) na muffin-
ki i dociskamy do ścianek tak, 
aby powstało w środku gniazdo. 

Odstawiamy do zastygnięcia.  
Wyjmujemy gotowe gniazdka, 
do każdego nakładamy trochę 
masy kajmakowej, układamy 
trawkę i ozdabiamy jajeczkami. 
Gotowe! Wesołych Świąt!

symbol życia – wszystko o jajku

Wartość energetyczna 
– 143/80 kcal

Białko ogółem – 12.56/7.03 g
Tłuszcz – 9.51/5.33 g

Węglowodany – 0.72 g/2.11 
(w tym cukry proste 0.40)

Błonnik – 0 g

Witaminy
Tiamina – 0.040/0.022 mg

Ryboflawina – 0.457/0.256 mg
Niacyna – 0.075/0.042 mg

Witamina B6 – 0.170/0.095 mg
Witamina B12 – 1,1 µg

Kwas foliowy – 47/26 µg
Witamina A – 540/302 IU

Witamina E – 1.05/0.59 mg
Witamina D (D2 + D3) 2.0/1.1 µg

Witamina K – 0.3/0.2 µg

Minerały
Wapń – 56/31 mg

Żelazo – 1.75/0.98 mg
Magnez – 12/7 mg

Fosfor – 198/111 mg
Potas – 138/77 mg
Sód – 142/80 mg

Cynk – 1.29/0.72 mg

Kwasy tłuszczowe
nasycone – 3.126/1.751 g

jednonienasycone  
– 3.658/2.048 g

wielonienasycone 
– 1.911/1.070 g

tłuszcze trans – 0.038/0.021 g
cholesterol – 327/208 mg

Źródło danych: USDA National Nutrient
Database for Standard Reference

wiELK anoc

KAŻDY DZIEŃ MA ZNACZENIE 

ORYG INALNE WIELK ANOCNE SMAKO ŁYKI! 

GNIAZDKA Z RYŻU PREPAROWANEGO 

Jajka są źródłem pełnowartościowego białka, łatwo przyswajalnego przez organizm, zawierającego wszystkie aminokwasy, 
w tym też te, których organizm nie potrafi sam wyprodukować, i to w odpowiednich ilościach. Dlatego w 1965 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) uznała je za wzór służący do mierzenia proporcji aminokwasów w produktach.
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w  ośrodku sportu i  rekreacji 
w komprachcicach teGoroczne 
ferie, jak zawsze zostały zorGa-
nizowane ciekawie i aktywnie. do-
pisała frekwencja – dzieci i mło-
dzież z terenu Gminy komprachcice 
moGli korzystać z interesującej 
oferty sportowej przyGotowanej 
przez instruktorów.

Program zorganizowania czasu 
wolnego dla uczniów był napięty, 
ale mocno zróżnicowany: roz-
grywki piłkarskie, tenis stołowy, 
badminton, zajęcia ogólnoroz-

wojowe, ale też czas na prace 
plastyczne i gry w karty. 

W ostatni dzień ferii dzieci i mło-
dzież wyjechali na zajęcia pły-
wackie do Krapkowic, gdzie na 
basenie „Delfin” mogli skorzy-
stać nie tylko z możliwości gry 
i zabawy w wodzie, ale również 
z podszkolenia się w pływackich 
stylach.

Dagmara Duchnowska
Zdjęcia: archiwum OSiR

trenowane przez małGorzatę 
szczubiał i  piotra szczubiała 
zawodniczki nie odpuszczają 
i doskonale radzą sobie na polu 
siatkówki: młodzieżowej i dzie-
cięcej. dziewczęta w  tym roku 
odnotowały już miejsca na podium 
i znakomite wyniki w konfrontacji 
z drużynami z polski.

Siatkarki grają w trzech ka-
tegoriach młodzieżowych: ju-
niorki (rocznik 2001 i młodsze) 
zajęły trzecie miejsce w Mi-
strzostwach Województwa, 
kadetki (rocznik 2003 i młod-
sze) – również zdobyły brąz 
w Mistrzostwach Wojewódz-
twa i awans do ćwierćfinału 
Mistrzostw Polski w Świeciu, 
gdzie zajęły szóste miejsce; 
młodziczki (rocznik 2005 
i  młodsze) – zajęły szóste 
miejsce podczas Mistrzostw 
Województwa.

W  kategorii dzieci również 
komprachcicki klub może cie-
szyć się sukcesami. W II edycji 
Opolskiej Ligi Minisiatkówki 
(rozgrywki utworzone i prowa-
dzone przez klub) w III Turnieju 
Eliminacyjnym, który odbył się 
w Kluczborku, 7 marca (star-
towało ok. 170 uczestniczek 
z całego województwa) zawod-
niczki pokazały bardzo dobre, 
a w singlach i czwórkach, na-
wet doskonałe umiejętności 
siatkarskie. W rozgrywkach 
singlowych (rocznik 2010 
i młodsze) – pierwsze miejsce 
zajęła Julia Jochaniak, miejsca: 
5, 6, 14 i 16 również zajęły re-
prezentantki klubu (28 startu-
jących), w dwójkach (rocznik 
2009 i młodsze) – dziewczęta 
„Sukcesu” zdobyły 8 i 9 miej-
sca. W trójkach (rocznik 2008 
i młodsze) – siatkarki z Kom-
prachcic zajęły miejsce trzecie, 

a w czwórkach (rocznik 2007 
i młodsze) – pierwsze!
Obecnie klub przygotowuje 
się Mistrzostw Polski Dzieci – 
Turniej o Puchar Kinder Joy of 
Moving (zmieniona nazwa Tur-
nieju Kinder+) – 28 marca br. 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach odbędzie 
się pierwszy etap tych rozgry-
wek: półfinał wojewódzki. Do 
imprezy zawodniczki i trenerzy 
będą się przygotowywać na 
turniejach towarzyskich: 14– 
15 marca "XXV Turniej Żubra" 
w Niepołomicach, 22 marca 
– turniej "Zgierz Cup".

Brązowa drużyna kadetek:
Michelle Maculak (kapitan), 
Katarzyna Kucharska, Joan-
na Kuś, Maja Polińska, Ada 
Pietrzyk, Oliwia Ostrowska, 
Emilia Batóg, Ewa Sosińska, 
Weronika Stelnicka, Patrycja 

Siendzielorz, Dominika Ol-
chawa, Alexandra Żywiołek, 
Aleksandra Duda, Paulina 
Marczak, Iga Rybak, Wiktoria 
Gola, Amelia Marek

Brązowa drużyna juniorek:
Marcelina Januszkiewicz (ka-
pitan), Zuzanna Kostrzewska, 
Paulina Drąg, Aleksandra Bil-
nik, Michelle Maculak, Kata-
rzyna Kucharska, Joanna Kuś, 
Maja Polińska, Ada Pietrzyk, 
Oliwia Ostrowska, Emilia Ba-
tóg, Ewa Sosińska, Weronika 
Stelnicka, Patrycja Siendzie-
lorz, Dominika Olchawa, Ale-
xandra Żywiołek, Aleksandra 
Duda, Paulina Marczak
Zapraszamy na profil LUKS 
„Sukces” Komprachcice na 
portalu społecznościowym 
Facebook.

zdjęcia: archiwum LUKS "Sukces" 
Komprachcice

FERIE W OŚRODKU SPORTU I  REKRE AC JI

NIE bYŁO CZASU NA NUDĘ! 

LUKS „ SUKCES” KOMPR ACHCICE

MAŁY MOŻE WIĘCEJ! 
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Gdy za kilka lub kilkanaście lat ktoś będzie 
zbierał wiadomości do bioGrafii michała mar-
Gosa nie będzie zaskoczony osiąGnięciami 
chłopca – w każdym z reGionalnych kon-
kursów matematycznych, w których brał 
udział, znajdował się na podium. w tym roku 
ma szansę na zdobycie kolejneGo tytułu, tym 
razem na etapie krajowym.

Michał – uczeń siódmej klasy Publicznej 
Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej 
w Ochodzach tylko w tym roku szkolnym 
w Wojewódzkim Konkursie Matematycz-
nym dla Uczniów Szkół Podstawowych 
zajął miejsce drugie, zdobywając 37 na 40 
możliwych do uzyskania punktów, a w ra-
mach Olimpiady Matematycznej Juniorów 
awansował do finału ogólnopolskiego.
Uczeń pracuje pod opieką matematyczki 
Katarzyny Piotrowskiej i to ona właśnie 
zachęciła go do udziału w tym konkursie. 
Michał już 21 marca br. będzie w Warszawie 

rywalizował o miano mistrza z najlepszymi 
młodymi matematykami w kraju.
– Moja nauczycielka zaproponowała 
mi udział w pierwszym etapie, który od-
bywał się przez Internet i okazało się, 
że się dostałem do kolejnego etapu, który 
był organizowany we Wrocławiu. Przygo-
towywałem się do niego podczas świąt 
bożonarodzeniowych i zakwalifikowałem 
się do trzeciego etapu, do którego właśnie 
teraz się szykuję. Myślę, że pójdzie mi do-
brze – mówi Michał Margos.
Matematyka to ulubiony przedmiot Mi-
chała, podobnie jak fizyka i chemia, lubi 
też informatykę – z pewnością inspiracją 
dla siódmoklasisty są jego rodzice, in-
formatycy.
– Matematyka to trochę pasja, ale też 
łatwo mi przychodzi uczenie się jej – zdra-
dza uczeń.
Po ósmej klasie Michał zamierza wybrać 
liceum, klasę o profilu matematyczno-

-fizycznym. Myśli o studiach związanych 
z fizyką kwantową:
– Interesuje mnie fizyka, ale najbardziej 
ważny był dla mnie chyba sam cel – kiedyś 
myślałem o tym, aby odkryć możliwość 
teleportacji. Idąc tym tropem doszedłem 
do fizyki kwantowej, która w tym zakresie 
wydawała się najbardziej obiecująca – 
tłumaczy uczeń.

Dagmara Duchnowska

Udział w finale krajowym i bycie w gro-
nie najlepszych matematyków polskich 
szkół podstawowych to dla ucznia 
z niewielkiej szkoły duże wyróżnienie, 
ale wiemy też, że Michał da z siebie 
wszystko, aby zdobyć najwyższy tytuł. 
Z pewnością będzie miał duże wspar-
cie ze strony koleżanek, kolegów i na-
uczycieli, do których przyłączają się 
Czytelnicy „Wieści”. Trzymamy kciuki!

PUBLIC ZNA STOWAR Z YSZENIOWA SZKO Ł A PODSTAWOWA W OCHODZ ACH

ZNAKOMITY MATEMATYK
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zakończyły się rozGrywki klf –  
7 luteGo br. w komprachcickiej 
restauracji atlantis odbyło się 
uroczyste podsumowanie i za-
kończenie piłkarskieGo sezonu. 

Puchar Mistrza Ligi odebrał 
Rally Team, historycznego 
awansu po wielu, wielu latach 
udziału w rozgrywkach docze-
kały się ekipy Maniexu oraz 
Gala Dachy. Niżej prezentujemy 
wyniki.

I liga:
I miejsce – RALLY TEAM
II miejsce 
– AGMAR PRÓSZKÓW
III miejsce 
– OPOLSKIE ŻUBRY

Najlepszy zawodnik: Arkadiusz 
Gibała Rally Team
Najlepszy bramkarz: Rafał Bal-
sewicz Agmar Prószków
Najlepszy strzelec: Maciej Miga 
Rally Team

Odkrycie Ligi: Michael Zyla iCar 
Wawelno

II liga:
I miejsce – GALA DACHY 
OCHODZE
II miejsce – MANIEX TEAM 
OPOLE
III miejsce 
– GRUPA JD OPOLE

Najlepszy zawodnik: Mateusz 
Wiercimok Maniex Team
Najlepszy bramkarz: Kamil 
Stach Gala Dachy Ochodze

Najlepszy strzelec: Mateusz 
Błazy Gala Dachy Ochodze
Odkrycie Ligi: Tadeusz Wencel 
Gala Dachy Ochodze

Fotografujący mecze ligowe 
Bartłomiej Jasiówka wybrał 
z katalogu zdjęć te, w których 
zawodnicy wyglądali szcze-
gólnie ciekawie lub zabawnie 
i dokonał interesujących mon-
taży. Galerię można oglądać 
na stronie osir.komprachcice.
pl – zapraszamy, bo naprawdę 
warto!

turniej piłki siatkowej (etap po-
wiatowy) odbył się w ośrodku 
sportu i rekreacji w komprachci-
cach 3 marca br. prócz Gospoda-
rzy uczestniczyli w nim uczniowie 
szkół ze starych budkowic, łub-
nian, niemodlina, zimnic wielkich 
i chrząstowic. 

W minionym roku to właśnie na-
sza reprezentacja dziewcząt brała 
udział w finale wojewódzkim, dla-
tego też teraz – mimo zajęcia dru-
giego miejsca, po zawodniczkach 

z Niemodlina – również dostała się 
do etapu wojewódzkiego.
W etapie powiatowym mecze roz-
grywane były w dwóch grupach: 1 
– Komprachcice, Stare Budkowice, 
Łubniany; 2 – Niemodlin, Zimnice, 
Chrząstowice.

Skład drużyny Komprachcice 
(awans do etapu wojewódzkiego): 
Hanna Osińska (kapitan), Mał-
gorzata Radzik, Oliwia Kurpierz, 
Karolina Magiera, Julia Fietz, Alek-
sandra Babis, Aleksandra Bernas, 

Julia Jochaniak. Dziewczęta trenują 
w klubie LUKS Sukces Komprachci-
ce pod opieką Małgorzaty i Piotra 
Szczubiałów.
Klasyfikacja dziewcząt: 
Niemodlin, Komprachcice, Łub-
niany, Chrząstowice, Zimnice 
Wielkie, Stare Budkowice
Klasyfikacja chłopców: 
Łubniany, Ozimek, Zimnice Wiel-
kie, Stare Budkowice
Nagrody indywidualne:
Dziewczęta:
MVP – Janik Natalia

Najlepiej zagrywająca 
– Kinga Szeląg
Najlepiej przyjmująca 
– Elisa Micheń
Najlepiej atakująca 
– Hanna Osińska
Chłopcy:
MVP Olivier Sowa
Najlepiej zagrywający 
– Wojciech Okuniewicz
Najlepiej przyjmujący
–Kacper Tyszkiewicz
Najlepiej atakujący
–Kacper Litwinowicz

od początku marca w ośrodku 
sportu i rekreacji w komprachci-
cach otwarta jest ponownie si-
łownia. 

Inne miejsce, inny wystrój 
i co najważniejsze: instruktor, 
który wspiera swoją wiedzą 
i kompetencjami ćwiczących.
Sala ćwiczeń mieści się obecnie 
w dawnym sklepiku szkolnym. 
Została dostosowana do po-
trzeb ćwiczących: podłoga wy-

konana jest ze specjalnego, 
antypoślizgowego materiału. 
Siłownia jest odpowiednio wen-
tylowana, baza sprzętowa jest 
wciąż uzupełniana. Niebawem 
w tej przestrzeni pojawią się 
kolejne lustra i rozpoczną się 
zajęcia dedykowane specjalnie 
paniom. Opiekunem siłowni 
jest Bartłomiej Jasiówka, pra-
cują w niej instruktorzy OSiR-u. 
Ze sprzętu może skorzystać 
każdy, kto ukończył 16 lat, przy 

czym do ukończenia lat 18 po-
trzebna jest zgoda rodziców lub 
opiekunów.
Instruktorzy udostępniają for-
mularz rejestracyjny (na jego 
podstawie wyrabiana jest Karta 
Wstępu) oraz regulamin korzy-
stania z siłowni. Korzystanie 
z siłowni jest całkowicie bez-
płatne.
Informacje o godzinach ot-
warcia siłowni oraz formularze 
do pobrania – www.osir.kom-

prachcice.pl, zakładka obiekty/
siłownie/Komprachcice

KOMPR ACHCICK A LIGA FUTSALU

SPORTOWE PODSUMOWANIE

PI ŁK A SIATKOWA

AWANS DO PóŁFINAŁU

SI ŁOWNIA PONOWNIE OT WARTA

NIE TYLKO DLA PANóW
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