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Dwóch reprezentantów Francji w para-badmntonie: Richard Perot
i François Nalborczyk (obaj jeżdżący na wózkach) byli gośćmi spotkania

zorganizowanego przez UKS Victoria Domecko, które odbyło się w hali
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Gwiazdą tego
dnia był również Bartłomiej Mróz - wicemistrz Europy, podwójny mistrz
Hiszpanii, mistrz i wicemistrz Turcji, zajmujący drugie miejsce w rankingu
światowym para-badmintona oraz trzecią pozycję w grze podwójnej oraz
Dariusz Supel - reprezentant Polski na MŚ.

Więcej na stronie 7

OSiR Komprachcice

Spotkanie z mistrzami

Nowe działki
przeznaczone pod
budownictwo
jednorodzinne nie są już
bezimienne. Ulice
o „pachnących”
nazwach: Cynamonowa
i Imbirowa czekają na
swoich mieszkańców
w Chmielowicach.

Oficjalne otwarcie tej części osiedla właściciel zorganizował pod
koniec września w formie festynu, w którym chętnie uczestniczyli

obecni i potencjalni mieszkańcy sołectwa.

Chmielowice

„Pachnące” ulice

Zespół „Nowe Jeruzalem” z Poznania zajął I miejsce w swojej kategorii
w tegorocznej edycji Przeglądu Piosenki Religijnej, organizowanego

przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach. W tym roku na
scenie SOK o miano najlepszych rywalizowała rekordowa liczba podmiotów
artystycznych. Klimat festiwalu był niezwykły.

Więcej na stronie 3

Więcej na stronie 4

Dobrze jest śpiewać Panu

Jubileuszowa edycja festiwalu

MIEJSCE: ORAZ

ORGANIZATOR:

(godz. 14.00)

PUBLICZNE GIMNAZJUM W KOMPRACHCICACH
HALA SPORTOWA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOMPRACHCICACH

STOISKA Z RĘKODZIEŁEM ARTYSTYCZNYM, WYPIEKAMI, SZTUKĄ LUDOWĄ
(hol Publicznego Gimnazjum)

WYSTĘPY ARTYSTÓW
(hala sportowa OSiR)

ZEBRANYCH CZEKA PRAWDZIWIE ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA

Jarmark poprzedzi uroczysta Msza Św. w intencji
mieszkańców gminy Komprachcice w hali OSiR

STOWARZYSZENIE FORUM DLA GMINY KOMPRACHCICE

III JARMARK BOŻONARODZENIOWY
14 GRUDNIA 2013 R.

15 GRUDNIA 2013 R.

MIEJSCE: PLAC PRZYKOŚCIELNY W KOMPRACHCICACH
GODZ. 19.00 SPOTKANIE PRZY OGNISKU I WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Wieczorem:
Wielki koncert chóru z Głubczyc pod przewodnictwem Tadeusza Eckerta
Występ Państwowej Szkoły Muzycznej pod batutą Huberta Prochoty

�

�

Prezentacje artystyczne:
Jasełka w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
Najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu przedszkolaków i maluchów z Ochronki
Opowieść wigilijna – spektakl przygotowany przez uczniów gimnazjum w Komprachcicach
„Na świąteczną nutę” - występy zespołów i artystów z Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach
Prezentacje Koła DFK Chmielowice
Występ zespołu „Przysieczanki”

�

�

�

�

�

�

Zainteresowanych wystawieniem nieodpłatnym stoiska
ze świątecznym asortymentem prosimy o kontakt telefoniczny: 77 46 46 120.

ZAPRASZAMY!

Szanowni Czytelnicy,
w papierowej wersji WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE pojawił się drukarski błąd, który spowodował obcięcie ostatnich zdań w dwóch tekstach:
na stronie 3 i 8. Pełne akapity tych artykułów opublikujemy w kolejnym numerze. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Dagmara Duchnowska
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SOLD MY SOUL
czterech wybitnych
muzyków, którzy
właśnie rozpoczynają
pracę nad
debiutancką płytą.
W 2013 roku
zwyciężyli festiwal im.
Ryśka Riedla "Ku przestrodze". Genialnie
czerpią z klimatu muzyki lat 60. i 70,
sięgając korzeni, które twórczo interpretują
i przetwarzają.  Jak sami o sobie piszą:
"...gitarowe riffy grane z pasją
i przekonaniem łatwo wpadając w ucho;
czasem miażdżą jak młot, a innym razem
dotykają duszy słuchacza jak oddech
szeptu kochanki. Są podparte wibrującymi
i solidnymi liniami basu, od których nie
sposób się uwolnić - jak od zaklęcia".

– ROOSTER

BRAND NEW CADILLACS

DAY OFF

to skład istniejący od 3 lat,
którego muzyczny wyraz charakteryzują
najlepiej terminy: blues i rock. To właśnie
na styku tych gatunków odnaleźć można stylistyczne oblicze
zespołu, w którego skład wchodzą muzycy z bogatym
doświadczeniem scenicznym i studyjnym. Najważniejszym
wpływem na repertuar zespołu ma muzyka lat 60:
nieskrępowana twórczość, bogactwo form, a jednocześnie
szczerość i prostota przekazu „ubranego”
w naturalne, gitarowe brzmienia.

– nazwa
zespołu została zapożyczona z tytułu
piosenki Vince'a Taylora; połączenie
żywiołowości i tempa. Silna grupa, która tworzyła się latami,
by w końcu grać w idealnym składzie.

– gospodarze festiwalu, młodzi, utalentowani muzycy,
którzy na scenie dają z siebie wszystko, co najlepsze.

–

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W KOMPRACHCICACH ZAPRASZA NA:

17 LISTOPADA 2013 (niedziela), POCZĄTEK O GODZINIE 17
ZAGRAJĄ:

II FESTIWAL W KLIMATACH BLUESA I ROCKA

Dagmara Duchnowska

Korzystałam z materiałów zespołów
publikowanych na stronach:

www.soldmysoul.pl;
www.rooster.opole.pl; profile na fb.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach zaprasza do
udziału w bezpłatnych zajęciach nordic walking - popularnej
formy rekreacji adresowanej do wszystkich, bez względu na wiek
oraz kondycję.

Zajęcia prowadzone są przez kwalifikowanego instruktora nordic walking.
Miejsce spotkań grupy: boisko trawiaste OSiR Komprachcice (bez względu
na pogodę, za wyjątkiem wyładowań atmosferycznych).
Termin spotkań: wtorki w godz. 19.30 – 21.00

START: godz. 19.30 – 19.45 – nauka oraz doskonalenie techniki.
TEREN: godz. 19.45 – 20.55 – pokonanie planowanej trasy.
KONIEC: godz. 20.55 – 21.00 – aktywny odpoczynek, gimnastyka
relaksacyjna po wysiłku.

W ramach zajęć prowadzony będzie internetowy ranking pokonanych
kilometrów.
Uczestnicy zajęć będą mogli dokumentować swoje osiągnięcia.

W poprzednim numerze „Wieści” błędnie przypisaliśmy logo zajęć nordic
walking prowadzonych przez OSiR do grupy uczestniczącej w zajęciach
SOK. Zainteresowanych przepraszamy.

OSiR Komprachcice

Nordic walking
Zapraszamy na

Zumba Fitness
Jesienny Maraton

termin:
23 listopada 2013 r.
godzina 11.00

miejsce:
Samorządowy
Ośrodek Kultury
w Komprachcicach

(sobota)

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W KOMPRACHCICACH

Ze względów organizacyjnych prosimy
o zgłaszanie dzieci zainteresowanych

udziałem w zajęciach
do dnia 26 listopada br.

telefonicznie:
509 705 245. 77 4 646 222

ZAPRASZA

Będą to pierwsze warsztaty prowadzone
przez Centrum Twórczego Rozwoju.

DZIECI W WIEKU OD 6 LAT
NA OTWARTE ZAJĘCIA
ROZWOJU PRZEZ SZTUKĘ

28 LISTOPADA, GODZ. 17.00

SALA SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH
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Atto n a re , ś p i e wa j ą c e p o d
kierunkiem Renaty Gliniorz,

istnieje na muzycznym rynku już
17 lat. Artyści wydali do tej pory trzy
płyty, właśnie pracują nad czwartą.
Ta ostatnia będzie nosić tytuł „Ślad”

15 lat śpiewania Panu

Można powiedzieć, że historia Przeglądu Piosenki Religijnej to
historia zespołu Attonare. Ta grupa muzyczna jest mocnym
filarem ogólnopolskiego festiwalu, który od 15 lat organizuje
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach.

i została poświęcona zmarłemu
księdzu Franciszkowi Paszkowi,
który – jak zapewniają członkowie
grupy – był dobrym duchem i Atto-
nare, i samego przeglądu.
-

– wspomina
Renata Gliniorz. –

Pamiętam nasze początki. Prze-
jęłam zespół siedemnaście lat temu,
wtedy była to schola parafialna,
a obecni wokaliści byl i jeszcze
w zasadzie dziećmi

Wyjechaliśmy na
dość dużą imprezę do Świerkli.
N ie za ję l i śmy wtedy żadnego
miejsca, ale bardzo nam się podo-
bał klimat tamtego festiwalu. To, że
utwory kościelne można śpiewać
w taki sposób, pełen radości. Chcie-
liśmy też mieć podobny festiwal
w Komprachcicach.

Projekt spodobał się zarówno
ówczesnemu proboszczowi, jak

i dyrektor Samorządowego Ośrodka
Kultury – Annie Koszyk.
- Pani dyrektor zawsze nas wspiera
i akceptuje każdy pomysł. Bez niej

na pewno nic by się nie udało.
Ksiądz Franciszek pomógł w orga-
nizacji, a gdy mieliśmy wątpliwości,
przekonywał, że na pewno się uda –
mówi Renata Gliniorz.

udało się. Kolejne edycje festi-
walu sprawia ły, że o gminie

Komprachcice zaczęło być głośno
daleko poza jej granicami. W przy-
gotowanie każdej edycji chętnie
angażują się gospodarze tej imprezy
– wokaliści i muzycy zespołu Atto-
nare. We wcześniejszych latach
część konkursowa była łączona ze
spektaklami przygotowywanymi
przez tych artystów, w tym roku
uczestnicy przeglądu mogli poznać
historię 15 lat istnienia wydarzenia.

I

Naucz mnie Panie Twojej miłości...

Podczas wszystkich edycji prze-
glądów wystąpiło w Komprach-

cicach w sumie blisko 2000 pod-
miotów artystycznych z terenu całej
Polski i z Czech. W tym roku w szran-
ki o miano najlepszych stanęło 32
wykonawców.

Przywróć mi wzrok,
bym zobaczył obok drugiego człowieka...

dzięki niemu – wsparł finansowo to
przedsięwzięcie. Dokładnie taka
sama kwota została zespołowi na
edycję tej czwartej. I znów pomogli
dobrzy ludzie.
- Nagrywamy w studiu Radia Opole,
gdzie koszt jednej godziny jest bar-

-

–
wyjaśnia Renata Gliniorz.

lad” to muzyczne wspomnienie
poświęcone księdzu Paszkowi.

Pierwsza płyta powstała właśnie

Impreza się rozrasta, wcześniej
były i misteria, i poczęstunek dla
uczestników. W tym roku nie mieliś-
my możliwości przygotowania
wszystkiego, ponieważ podjęliśmy
się nagrania naszej kolejnej płyty

Ś

dzo duży, bo to doskonałe studio.
Dwa tysiące złotych to było napraw-
dę niewiele, ale dzięki temu, że
ta płyta – podobnie jak poprzednie –
będzie wspomagała działalność
zespołu na rzecz osób potrzebu-
jących, radio poszło nam na rękę

Dagmara Duchnowska

–
mówi instruktorka SOK i opiekunka
muzyczna Attonare.

XV Przegląd Piosenki Religijnej

Jury w składzie: Barbara Malinowska, Józef Krawczyk, Ewa Krawczyk, przyznało nagrody
w następujących kategoriach:
Dzieci – soliści
I miejsce Oliwia Łukaszewicz – Prudnik
II miejsce Natalia Machelska – Zawadzkie
III miejsce Karolina Gabriel – Komprachcice
Wyróżnienie Kamila Czartoryska – Jan Posor

Młodzież i dorośli – soliści
I miejsce Sylwia Lipka – Gliwice
II miejsce Sebastian Dudzik – Gliwice
III miejsce Linda Wencel – Komprachcice

Zespoły
I miejsce Nowe Jeruzalem – Poznań
II miejsce Andantion; Attonare
III miejsce -
Wyróżnienie Duet Sonia Gielnik i Karolina Marek; Cantate Domini
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Firma Struxi Nieruchomości zorganizowała z okazji otwarcia kolejnych
dwóch ulic osiedla Róży Wiatrów festyn pod hasłem „Dzień Drzewa”,

wpisując się tym samym w globalną ideę proekologiczną tego święta. Z tej
okazji, w obecności przedstawicieli lokalnego samorządu oraz mediów,
uroczyście wypełniono kapsułę czasu, która została zakopana pod
ośmiometrowym klonem. jest to pierwsze
rodzinne drzewo, które zostało na nowym osiedlu posadzone. Ten moment
został upamiętniony zamontowaniem specjalnej tabliczki.

- – podsumował akcję wójt Paweł
Smolarek, przypominając, że rok temu w podobnej atmosferze przecinano
wstęgę na ulicy Dębowej.

Wszyscy uczestnicy festynu byli częstowani napojami i swojskim chleb ze
smalcem i domowymi ogórkami. Były gorące kiełbaski i inne smakołyki oraz
przekąski dla dużych i małych.

kcja przygotowana przez właścicieli terenów poza aspektem
promocyjnym sprzyjała także integracji społeczności lokalnej i jak

deklarował prezes Struxi, Tomasz Suchan miała podkreślić znaczenie domu
rodzinnego, przywiązania do miejsca, w którym się mieszka. Na symbol
rodziny wybrano klon - silne drzewo, które o każdej porze roku wygląda
pięknie.

W Chmielowicach dobrze się mieszka

Dagmara Duchnowska

A

Na zdjęciach (od góry):
1.

2.

3.

Wójt Gminy, Paweł Smolarek do wspólnego przecięcia wstęgi zaprosił
reprezentanta najmłodszego pokolenia.

Tomasz Suchan w obecności fotoreporterów ukrył pod korzeniami klonu kapsułę
z certyfikatem podpisanym przez wszystkich obecnych.

Okolicznościowa tabliczka upamiętnia dzień posadzenia klonu i otwarcia nowych
ulic. Zapewne już niebawem przy Imbirowej i Cynamonowej staną nowe domy.

Jak deklarują właściciele firmy,

Chmielowice

„Pachnące” ulice

Dokończenie ze str. 1

Niewielka nekropolia na skraju
wsi, pomniki ukryte wśród drzew,
wyznaczający centrum wielki
krzyż, pomniki rodziny von Donat,
właścicieli Chmielowic.
Bardziej park, niż tradycyjny
cmentarz.

Jeszcze niedawno kończył
tuż za ostatnim grobem,

dalej obsypująca się z roku na
rok skarpa tworzyła kilku-
metrową przepaść. Nie było
tu drogi, resztki ogrodzenia
się waliły. Teren ten zmienili
mieszkańcy Chmielowic –
z pomocą wójta i Urzędu
Gminy, Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
p r ze p r o w a d z i l i w c i ą g u
ostatnich trzech lat wiele
prac, w efekcie których mały
wiejski cmentarz stał się piękny.
Społeczność sołectwa, zaanga-
żowana do ratowania tego miejsca
przez sołtysa Edwarda Odelgę,
powołała Społeczny Komitet Odno-
wy Cmentarza.

Chmielowice

Mieszkańcy pamiętają

-

–
mówi sołtys . –

Odkąd istnieje funduszu sołecki,
staramy się jakąś jego część przez-
naczyć na renowację nekropolii

Urządzamy też
zbiórkę publiczną, aby zebrać fun-
dusze na cmentarz. W 2012 roku
zebraliśmy tysiąc osiemset złotych,
w tym roku 2.170 złotych.

Wąwóz utworzony przez obsy-
pująca się skarpę został za-

sypany. Teren wyrównany i wzmoc-
niony płytami, które przekazał
Mirosław Borkowski z Żerkowic. Tę
najbardziej narażoną na zniszczenie

część nekropolii uratowano
rękami mieszkańców. Prace
ziemne, które trwały ponad
półtora roku, można wyce-
nić na kilkaset tysięcy zło-
tych. Edward Odelga opro-
wadza po cmentarzu. Gro-

bów jest tutaj niewiele.
-

–
tłumaczy.

Tutaj chowani są ci mieszkańcy
Chmie lowic , którzy mieszka l i
w naszej miejscowości przez całe
swoje życie, przez kilkadziesiąt lat

Krzyż na cmentarzu w Chmielo-
wicach ustawiony został tutaj

w 1963 roku. Gdy teraz go odna-
wiano, okazało się, że pod warstwą
farby jest piękne, dębowe drewno.
O to, by zachować tę strukturę zad-
bał Maciej Tokarczyk, mieszkaniec
Chmielowic, który specjalizuje się
w renowacji zabytków. Cmentarz
otacza 100 metrów betonowego
ogrodzenia i 20 metrów stalowego,
zamontowanego na cokole wyko-
nanym przez komprachcicką komu-
nalkę. Trzy przęsła zostały w minio-
nym roku skradzione. Mimo zgło-
szenia tego faktu policji, Edward
Odelga podjął się poszukiwań na
własną rękę i odnalazł część cmen-
tarnego płotu.

Dagmara Duchnowska

Edward Odelga, sołtys Chmielowic

wierzy, że to jeszcze nie koniec prac

na cmentarzu i w jego otoczeniu.

Charakterystyczny wzór drewna

zdobi krzyż, podobnie, jak

odnowiona figura Jezusa.

Całość waży 280 kilogramów.

Za pomoc w odnowieniu
cmentarza w imieniu wszystkich

mieszkańców Chmielowic
dziękuję Panu Wójtowi

Pawłowi Smolarkowi oraz Pani
Reginie Jurek – Inspektor Urzędu

Gminy w Komprachcicach.

Sołtys Edward Odelga
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Nowe stowarzyszenie

Forum dla Gminy Komprachcice

W sali widowiskowej Samo-
rządowego Ośrodka Kultury

zebrali się uczniowie i nauczyciele,
a także przedszkolaki, który miały
okazję po raz pierwszy ćwiczyć na

Komprachcice

Ratowanie na czas

fantomie prawidłowe zachowania
ratownicze. Po raz pierwszy też z
in ic jatyw y Europejsk ie j Rady
Resuscytacji i w ramach podno-
szenia świadomości społecznej

o problemie nagłego zatrzymania
krążenia (NZK) zorganizowano
„Europejski Dzień Przywracania
Czynnośc i Serca” pod nazwą
„Restart a Heart”. Celem inicjatywy
jest powszechne nauczanie społe-
czeństwa udzielania pierwszej
pomocy osobie, u której wystąpiło
nagłe i niespodziewane NZK.

ramach tej właśnie akcji
WO Ś P zo rga n i zo wa ł 1 6

października br. bic ie rekordu
w resuscytacji krążeniowo – odde-
chowej . Wzię ło w nim udz ia ł
również 47 uczniów komprach-
cickiej podstawówki: jednocześnie

W

od godziny 12.00 do 12.30 jak
największa liczba ratowników miała
przeprowadzić na fantomie resus-
cytację krążeniowo – oddechową.
Akcja odbyła się pod opieką nauczy-
cielek: Anety Sosińskiej i Magdaleny
Mytiuk-Piechowiak. Uczniowie
starali się wykonywać działania
niosące pomoc, jak się da najlepiej.
Michał Niewiadomski, z klasy V A
zdradza:
- Pierwszy raz biorę udział w takim
biciu rekordu, na lekcjach uczymy
się, jak wykonywać resuscytację.
Trudno jest uratować człowieka,
denerwowałem się, mimo że to był
tylko fantom, ale mi się udało.

Dagmara Duchnowska

Inicjatorami powstania organizacji
są: dyrektor Publicznego Gimnaz-

jum: Leonard Pietruszka – Prezes
Zarządu oraz Paweł Smolarek –
Wó j t G m i n y K o m p r a c h c i c e ,
Arkadiusz Tabisz – dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Łukasz Raida –
Wicewójt Gminy Komprachcice
oraz proboszcz paraf i i pw. św.
Franciszka z Asyżu – ks. Winfried
Watoła. Idea, która przyświecała
członkom założycielom nawiązuje
do połączenia sił, umiejętności,
wiedzy i aktywności różnych pod-
miotów działających w gminie.

Jak tłumaczy Leonard Pietruszka,
realizowane przez różne pod-

mioty projekty najczęściej wyma-
gały zaangażowania więcej niż jed-
nej instytucji.
-

– mówi
prezes zarządu stowarzyszenia.

ś ród ce lów organ izac j i
główny nacisk stawia się na

rozwój społeczny Gminy Komprach-

P o w o ł a n i e f o r u m j e s t t a k
naprawdę sformalizowaniem już
istniejącej sytuacji. Współpra-
cujemy, łączą nas te same cele,
warto było to połączyć

W

cice. Ważnym elementem jest inte-
gracja lokalnej społeczności, pro-
mocja obszaru, kreowanie harmo-
nijnego rozwoju gminy i okolic,
działania na rzecz dzieci i młodzieży,
a także wspieranie współpracy
międzynarodowej i integrac j i
europejskiej. Nie bez znaczenia dla
członków nowej organizacji będą
r ó w n i e ż s p r a w y t a k i e j a k :
zwalczanie bezrobocia, promocja
zatrudnienia i aktywizacji zawo-
dowej, a także przeciwdziałanie
i zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu.

Pierwszą imprezą, która oficjal-
nie odbywa się już pod auspi-

cjami „Forum dla Gminy Komprach-
cice” jest Jarmark Bożonarodze-
niowy, który odbędzie się 15 grud-
nia. Do tej pory to przedświąteczne
spotkanie było współorganizowane
przez Publiczne Gimnazjum, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Urząd Gminy
i parafię.

Dagmara Duchnowska

Na mapie organizacji pozarządowych Gminy Komprachcice pojawił się nowy podmiot: Forum dla Gminy Komprachcice. Obecnie
trwają ostatnie formalności rejestracyjne, ale stowarzyszenie już przygotowuje swoje pierwsze przedsięwzięcie: jarmark
bożonarodzeniowy (zaproszenie na tę imprezę na stronie 1).

Uczniowie traktowali resuscytację krążeniowo – oddechową
bardzo poważnie – dla nich to nie było tylko bicie rekordu.

Przedszkolaki pod opieką nauczycieli A. Adamkiewicz
i A. Bartnika również uczyły się ratować.

Otrzymały jednorazowe maseczki, stosowane przy wykonywaniu
sztucznego oddychania, zakupione przez Radę Rodziców Szkoły.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach,
biorący udział w programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” uczestniczyli w biciu
rekordu w… ratowaniu życia. Tym samym pokazali publicznie
efekty szkoleń, jakie przeszli pod opieką swoich nauczycieli.
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W połowie września uczniowie podstawówek w Chmielowicach
i w Komprachcicach wyjechali do niemieckiego partnera gminy
w  ramach  wymiany  polsko–niemieckiej  pomiędzy „Schule am
Roten Berg” a naszymi placówkami. W czasie pobytu uczniowie
mieli  okazję do praktycznego doskonalenia znajomości języka
niemieckiego.

Wczasie pobytu uczniowie nasi zwiedzili Osnabrück oraz wędrowali
po okolicznych pagórkach Hasbergen, zapoznając się z historią

wydobycia rud żelaza na tym terenie. Brali także udział w zajęciach
teatralnych, garncarstwa, lekcji gotowania. Byli również na kręgielni,
basenie i w ZOO. Uczestnicząc w lekcjach, mieli okazję poznać warunki
uczenia się w niemieckiej szkole. Była to lekcja, która pozwoliła uczniom
zapoznać się z życiem codziennym rodzin niemieckich, pracą szkoły oraz
dała możliwość poznania historii, kultury i zabytków regionu.

Opiekun  grupy – Ewa  Spik PSP Chmielowice (red. DD)

Chmielowice, Komprachcice

Uczniowie w Hasbergen

Naukę czas zacząć

Wybierz się z nami
w podróż po Europie

Pierwszoklasiści, po zdaniu
egzaminu z wiedzy o Polsce,
zostali oficjalnie przyjęci
w poczet uczniów PSP Wawelno.

Obchody Europejskiego Dnia
Języków na stałe wpisały się
w kalendarz imprez i uroczystości
PSP Wawelno. Obchodzone
26 września święto ma na celu
promocję nauki języków.

WDzień Edukacji Narodowej
świętują nie tylko nauczy-

ciele, uczniowie i pracownicy
oświaty. W PSP Wawelno jest to
również wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów, którzy właśnie 14 paździer-
nika zostają oficjalnie pasowani na członków braci uczniowskiej. W tym
roku pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie Monika
Josek, po złożeniu uroczystego ślubowania, przyjęła w poczet uczniów:
Oliwię Sowada, Sebastiana Ciukaj, Jakuba Kraka, Jana Dec, Adama
Czerenkiewicz i Brajana Waldera. Dumni pierwszoklasiści zaprezentowali
program artystyczny, zachwycili zgromadzoną publiczność wiedzą o Polsce,
a na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy i życzymy
radości z każdego dnia nauki.

Uczniowie klas I – VI zostali zapro-
szeni na wycieczkę do kilku europejskich krajów. Przewodniczką została
towarzyska studentka Ania (w którą wcieliła się uczennica klasy IV – Olga
Aleksandrowicz). Wraz z główną bohaterką dzieci odwiedziły Anglię, Francję
i Niemcy oraz poznały przyjaciółki Ani (Paulina Fronia jako Angielka,
Michelle Maculak jako rodowita Niemka i Emilia Pyka jako mieszkanka
Paryża). Część teatralną zakończono quizem o krajach europejskich. Znaw-
czynią muzyki, kuchni, zwyczajów i symboli narodowych została uczennica
klasy II – Wiktoria Krug. Gratulujemy! Już po raz kolejny uczniowie PSP
Wawelno udowodnili, że są otwarci i chętnie poznają nowe kultury,
a znajomość języków jest ważnym i niezbędnym narzędziem do zgłębiania
tej wiedzy.

Anna Kaczorowska

Zgodnie z programem
prozdrowotnym „Jestem
zdrowym przedszkolakiem”
wdrażanym w placówce dzieci są
zachęcane do zdrowego
odżywania, a zwłaszcza do
zjadania warzyw i owoców.
Pedagodzy wprowadzają tzw.
kolorowe dni: czerwony, zielony,
biały i pomarańczowy, w którym
im towarzyszyliśmy.
Przedszkolaki tego dnia nie tylko
jadły potrawy z kolorem
pomarańczowym, ale przyszły też
do placówki ubrane w ten kolor.

PSP Wawelno
Publiczne Przedszkole w Komprachcicach

Pomarańczowi

Najlepsza szkoła

Nowe klasy

Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Komprachcicach otrzymało tytuł "Najlepsza Szkoła".

Gimnazjalny rok szkolny 2013/2014 wiąże się z uruchomieniem w szkole
nowych klas: medialno-dziennikarskiej, dwujęzycznej i mundurowej.

Przyznany został w ramach ogólnopolskiej akcji, której celem jest promo-
wanie placówek tworzących przyjazną atmosferę i warunki rozwoju dla
uczniów oraz nauczycieli.

W pierwszym dniu nauki, 2 września br. nastąpiło podpisanie umowy
o współpracy pomiędzy 91. Batalionem Logistycznym Ziemi Opolskiej
a gimnazjum w Komprachcicach. W ramach porozumienia powstała klasa
mundurowa, licząca 17 uczniów, która raz w tygodniu będzie miała zajęcia
prowadzone przez zawodowego żołnierza.

Publiczne Gimnazjum
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Dokończenie ze str. 1

31 października, w ramach cyklu „Spotkanie z Mistrzem” gośćmi
dzieci i młodzieży szkolnej w komprachcickiej hali sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji byli: Bartłomiej Mróz, Dariusz Supel –
reprezentant Polski na MŚ w para-badmintonie oraz Francois
Nalborczyk i Richard Perot – wielokrotni reprezentanci Francji
w para-badmintonie.

Badminton to gra szybka, efektowna i wymagająca rewelacyjnej
kondycji, a w wykonaniu parasportowców to widowisko na najwyższym

sportowym poziomie. W spotkaniu z gwiazdami uczestniczyli uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjum – większość z nich po raz pierwszy mogła
zobaczyć, jak wygląda i jakich predyspozycji wymaga gra w badmintona na
wózku. Zawodnicy nawiązali doskonały kontakt z publicznością. Atrakcyjne
dla zebranych były zarówno pokazy krótkich meczów w grze pojedynczej
oraz podwójnej, jak i konkursy, w których uczniowie mogli brać udział. Jak
się okazało wózek inwalidzki, nawet dostosowany do uprawiania sportu, dla
osoby sprawnej jest wielkim ograniczeniem. Dla mistrzów – wydawało się,
że nie miał żadnego znaczenia. Grali szybko, perfekcyjnie przyjmując odbicia
lotek, które czasami posyłane są z prędkością powyżej 200 kilometrów na
godzinę. A najważniejsze, że mimo rywalizacji, gra dawała im wielką radość.

Dagmara Duchnowska

Na zdjęciach (od góry):
1.

2.

Uczniowie chętnie zgłaszali się do konkursów – okazywało się, że nawet jazda
wózkiem jest trudna, połączenie jej z grą bywało niemożliwe.

Dla wielu uczestników spotkania była to okazja do zagrania z mistrzami.

OSiR Komprachcice

Spotkanie z mistrzami

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Komprachcice była organizatorem festynu
rodzinnego, organizowanego dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych i ich rodziców pod hasłem "Rodzinne Pożegnanie
Lata bez Nałogów".

Na kompleksie sportowym „Orlik” w Komprachcicach odbył się
dzień sportu, zabaw i rozrywki. Dzieci wspólnie

z rodzicami uczestniczyli w grach zaproponowanych przez nauczycieli.
Zabawy dla przedszkolaków poprowadziła firma MIRON z Opola, dla klas I-III
przygotowano rozgrywki w ramach turnieju „Mały Olimpijczyk”, chłopcy –
uczniowie szkół podstawowych rozegrali na boisku Orlika mecze piłkarskie.
W Turnieju Piłki Nożnej Orlików o Puchar Wójta Gminy Komprachcice
pierwsze miejsce zajęła drużyna „Przyszłość” Dambonia Opole, drugie -
Odra Opole, a trzecie - GKS Komprachcice.
Każdy z młodych uczestników festynu otrzymał poczęstunek. Na plenerowej
scenie zaprezentowały się gminne placówki oświatowe.

en dzień był jednym z elementów trwającego od 21-29 września festynu
rekreacyjno-sportowego „Pożegnanie lata”. Podczas tygodnia zmagań

sportowych odbył się turniej mini-piłki siatkowej dziewcząt, w którym
uczestniczyło blisko 50 zawodniczek. Odbył się również turniej tenisowy.

T

Dag

29 września br.

Komprachcice

Festyn rodzinny
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Pan Marian aktywność sportową miał „we krwi”. Swój pierwszy sukces
sportowy osiągnął w rzucie dyskiem zdobywając Mistrzostwo Woje-

wództwa Opolskiego w Kategorii Młodzików. Pracę zawodową rozpoczął
w dziale socjalnym „Cementowni Odra”, a następnie w dziale organizacji
imprez sportowych w „Cementowni Groszowice”. Tam również w przy-
zakładowej szkole podstawowej został nauczycielem wychowania
fizycznego, a także instruktorem piłki ręcznej. W roku 1977 przy „Cemen-
towni Groszowice” założył sekcję badmintona pod nazwą „Chrobry Opole”.
29 maja 1977 r. spotkał się w Głubczycach wraz z innymi sympatykami
badmintona (9 klubów z całej Polski) w celu podpisania deklaracji
założycielskiej i powołania Polskiego Związku Badmintona.

roku 1981 sekcja badmintona z „Cementowni Groszowice” została
przyłączona do „Zrywu Opole”, a Pan Marian ukończył kurs trenerski

na AWF we Wrocławiu. W sezonie 1983/84 „Zryw Opole” grał w I lidze. Jego
wielu wychowanków trafiło do reprezentacji Polski (Dariusz Dziedzic,
Małgorzata Jakubowska, Małgorzata Jura), a córka Katarzyna, wielokrotna
Mistrzyni Polski, uczestniczyła z dużym sukcesem w trzech kolejnych
Igrzyskach Olimpijskich. Pan Marian Krasowski był trenerem „Zrywu Opole”
do roku 1988, w którym to wyjechał na kilka lat do Chicago. Po powrocie
z USA okazało się, że „Zryw'” usunął badmintona ze swoich sekcji, co
spowodowało chwilowy zastój w opolskim badmintonie. Jednak, co
doskonale wiedzą wszyscy, którzy go znali, on zawsze miał kolejny plan
i w roku 2005 założył nowy klub pod oficjalną nazwą Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy Victoria Domecko.

woją pasją zaraził sympatyków rozwiązanego opolskiego klubu ACTIV
Badminton, którzy przyłączyli się do Victorii wspierając Jego działania.

Poskutkowało to utworzeniem w OSiR Komprachcice sekcji badmintona,
która dzięki kontynuatorom pasji Pana Mariana: Sławomirowi Hetmań-
skiemu i Małgorzacie Kabarowskiej rozwija się obecnie we wspaniały
sposób, a jej pierwsi wychowankowie osiągają swe pierwsze sportowe
sukcesy.

W

S

Opracowanie: UKS Victoria

Pamięci Mariana Krasowskiego (1944-2013)

Sport był jego pasją życia

W październiku br. odbył się
w hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach
turniej badmintona.

Wimprezie uczestniczyło 65
zawodników i zawodniczek z 9

k l u b ó w : KO L E J A R Z A K a t o w i c e ,
FENIKSA Kędzierzyn-Koźle, MMKS
Kędzierzyn-Koź le , MKS Strze lce
Opolskie, UNIA Bieruń, UKS Trójka Głubczyce, UKS PIAST Głubczyce, UKS
KŁODNICA Kędzierzyn-Koźle oraz oczywiście z LUKS VICTORIA Domecko.
Rozegrano łącznie 108 pojedynków singlowych w kategoriach U9 i U11, przy
czym najliczniejszą grupę stanowiły dziewczynki w kategorii U9 (Żacy).

Wyniki na stronie www.badminton.opole.pl

Wojewódzki Turniej Dzieci i Żaków

I Memoriał Mariana Krasowskiego

W

W

dniach od 4 - 6 października
2013 r. w Głuchołazach

odbył się X Ogólnopolski Turniej
Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
o Puchar Szefa „Banderozy” 2013
w kategoriach „dwójek”, „trójek”
i „czwórek”, odpowiednio roczniki
2 0 0 3 , 2 0 0 2 , 2 0 0 1 i m ł o d s ze .
W turnieju tym, który ma dużą
rangę wśród młodzieżowych klu-
bów siatkarskich, po raz pierwszy
wzięły udział zespoły Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sukces” Komprachcice. Nasz klub
wystawił pięć drużyn w najmłodszej
kategorii, dwie w średniej i jedną
w kategorii najstarszej.

turnieju wystartowało
wiele drużyn z naszego kra-

ju. Były to kluby z Nysy, Opola,
Kłodzka, Kosieczyna, Żor, Wodzi-
sławia Śląskiego, Cieszyna, Oświęci-
mia, Wieliczki i Warszawy. Nasze
zespoły zaprezentowały się w tym
gronie bardzo przyzwoicie.

drużynie Ateny Warszawa przegry-
wając w tajbreku dwoma punktami.
Ostateczny wynik finału: Atena I –
Sukces I 2:1 (25:22, 15:25, 15:13).
Czwarte miejsce w tej kategorii
zajęła druga drużyna LUKS (Kata-
rzyna Kucharska i Ewa Sosińska),
przegrywając w meczu o trzecie
miejsce 0:2 z pierwszym zespołem
SP 11 UKS Setbol Oświęcim. Pozo-
stałe drużyny „Sukcesu” w „dwój-
kach” zajęły miejsca 12, 15 oraz 22;
w „trójkach” 14 i 18 (wygrał zespół
z Kosieczyna); w „czwórkach” nasza
jedyna drużyna zajęła satysfak-
cjonujące 11 miejsce, a zwyciężył
zespół z Kłodzka.

każdej kategorii wiekowej
organizatorzy wybrali naj-

lepszą zawodniczkę. Biorąc pod
uwagę rangę zawodów i i lość
uczestników, olbrzymi sukces
osiągnęła reprezentująca klub
z Komprachcic Michelle Maculak,
która została jednogłośnie naj-

W

Turniej o Puchar Szefa „Banderozy”

Największy sukces drużyny
z Komprachcic zanotowały

w najmłodszej kategorii, zajmując
miejsca drugie i czwarte. Furorę
w turnieju zrobiła nasza najlepsza
„dwójka” Michelle Maculak i Julia
Niedworok. Dziewczyny w drodze
do finału pewnie wygrywały swoje
mecze zyskując wielu sympatyków
wśród obserwatorów, organiza-
torów oraz zawodniczek i przed-
stawicieli innych klubów. Szcze-
gólnie widoczne było to w finale
kiedy cała hala kibicowała naszemu
zespołowi. Niestety w tym drama-
tycznym spotkaniu nasze zawod-
niczki nie wytrzymały presji publicz-
ności i minimalnie uległy pierwszej

lepszą zawodniczką w „dwójkach”.
Zawodniczki mogły się wykazać
r ó w n i e ż w ko n k u r e n c j a c h
indywidualnych. Jedną z takich
konkurencji, którą stanowił wyskok
dosiężny wygrała nasza zawod-
niczka Klaudia Tlołka skacząc 47 cm.

urniej ten to również wspólne
imprezy towarzyszące, zawod-

niczki brały udział w sesji w grocie
solnej, ognisku, dyskotece, pokazie
płukania złota oraz wycieczce do
Czech. Dziewczynki miały wiele
okazji aby nawiązać nowe znajo-
mości z rówieśniczkami z niemal
całej Polski.

T

Piotr Szczubiał

POBIEGNIJMY RAZEM!
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MIEJSCE:

ORGANIZATORZY:

KOMPLEKS SPORTOWY W KOMPRACHCICACH PRZY UL. ROLNICZEJ 8

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM W KOMPRACHCICACH

BIEG ODBĘDZIE SIĘ W TRZECH KATEGORIACH:

(KLASY I-II, III-IV, IV-VI)

(NAUCZYCIELE, ŻOŁNIERZE 91 BATALIONU LOGISTYCZNEGO)

- SZKOŁY PODSTAWOWE

- GIMNAZJUM

- DOROŚLI


