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Szanowni Mieszkańcy Gminy Komprachcice,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wspaniałych chwil spędzonych w rodzinnej atmosferze,
pysznych potraw na wigilijnym stole,
odpoczynku od codziennego zabiegania,
a w Nowym R oku samych pomyślnych dni,
wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym,
optymizmu oraz spełnienia marzeń
życzą
Leonard Pietruszka – Wójt Gminy Komprachcice,
Pracownicy Urzędu Gminy w Komprachcicach
oraz
Łukasz Dydzik – Przewodniczący Rady Gminy Komprachcice,
Radni Gminy Komprachcice

DOMECKO

Promujemy
język i kulturę Śląska

KOMPRACHCICE

Świątecznie na Jarmarku

KOMPRACHCICE

Nasza wspólna choinka

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Do- Siódmy Jarmark – organizowany przez Stowarzysze- Niezwykły, bajkowy klimat podczas wspólnego
mecku zdobyli pierwsze miejsce w przeglądzie nie „Forum dla Gminy Komprachcice” – już za nami! zdobienia choinki – dziękujemy, że byliście z nami!
grup teatralnych programu „Mały Opolanin”. GRATULUJEMY
Więcej na str. 5

Fotorelacja str. 6

Fotorelacja str. 14
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Ciężki rok, ale nie rezygnujemy
z Wójtem Gminy Komprachcice, Leonardem Pietruszką rozmawia Dagmara Duchnowska

UCHWAŁA NR XX.134.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 24 listopada 2016 r.

Kończy się rok 2016 – z finałem, jakiego jeszcze
dwanaście miesięcy temu nikt by się nie spodziewał. Dwa sołectwa od 1 stycznia 2017 r. zostaną
odłączone od gminy Komprachcice i staną się
częścią Opola. Widać jednak – po podjętej niedawno uchwale (publikujemy ją obok), że nie rezygnujecie.
Rada Gminy podjęła taką uchwałę, zresztą podjęły
ją wszystkie cztery gminy, których dotyczy rozporządzenie: razem z nami Dobrzeń Wielki, Dąbrowa,
Prószków. Rozpoczynamy więc zgodnie z prawem
procedurę ponownego włączenia sołectw w granice naszej gminy. Podejmiemy się tych wszystkich
działań, które są niezbędne do złożenia wniosku
do wojewody opolskiego, co wiąże się z koniecznością
pozyskania wielu dokumentów i przeprowadzenia
konsultacji, tak, aby do końca marca 2017 roku
móc złożyć wniosek. Wniosek dokładnie taki sam,
jaki złożył Prezydent Opola na pozyskanie naszych
terenów. Jeżeli wojewoda zaopiniował pozytywnie
wniosek Prezydenta Opola, to zakładając, że konsultacje przyniosą wynik pozytywny – a pamiętajmy,
że konsultacje społeczne prowadzone w tych czterech gminach takiego wyniku panu Prezydentowi
Arkadiuszowi Wiśniewskiemu nie dały – to powinien
zaopiniować tak samo i nasz. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, które przecież są takie same,
dla nas, jak dla miasta Opola, to pytam się: czy pan
wojewoda przekaże wniosek do ministerstwa? Zdaję
sobie sprawę, że jest to jedna wielka niewiadoma,
ale nawet jeszcze dzisiaj, w połowie grudnia 2016
roku, liczymy na to, że wszystko może się wydarzyć.

w sprawie zmiany granic Gminy Komprachcice jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz
przeprowadzenia konsultacji

Mimo wszystko rozporządzenie obowiązuje
i na jego mocy od początku stycznia 2017 r. oficjalnie dwa sołectwa zostaną odłączone od gminy
Komprachcice. Z jakimi problemami boryka się
komprachcicki samorząd obecnie?
Mamy rozporządzenie, które obowiązuje, ale i ogromny problem z przekazaniem majątku, a tej sprawy
na razie nie regulują żadne akty prawne. W obu
sołectwach działają jednostki ochotniczych straży
pożarnych. Mam nadzieję, że będą działać nadal,
z tym, że teraz już na naszym, a nie miejskim, majątku.
I tu zaczyna się problem. Wyobraźmy sobie, że dochodzi do wypadku, pożaru, dziesięć minut po północy
w Nowy Rok, wyjeżdża jednostka z Chmielowic lub
z Żerkowic. Wraca z pustym bakiem, z pękniętą
oponą, ze zniszczonymi wężami strażackimi. Już
2 stycznia wszystko to musi być wymienione, bak
napełniony, bo na tym polega utrzymanie gotowości bojowej. Kto za to będzie odpowiadał? Wiemy,
że czas dojazdu do wypadku, pożaru jednostek OSP
jest prawie o połowę krótszy niż jednostek państwowych. To czasami kwestia czyjegoś życia, zdrowia...
Przekazaliśmy prezydentowi Opola informację, że nie
wypowiadamy żadnych umów tych jednostek, zakładamy, że wszystkie płatnością są po stronie miasta,
a my będziemy za media i tym podobne wydatki
obciążać miasto notą. Bezpieczeństwo mieszkańców
ponad wszystko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze treść § 1 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz
zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134), wyraża się wolę przystąpienia do procedury zmiany granic
Gminy Komprachcice, polegającej na ponownym włączeniu do terytorium Gminy Komprachcice, obszaru,
który z dniem 1 stycznia 2017 r. zostanie włączony do obszaru miasta na prawach powiatu Opole, tj.:
1) obszaru obrębu ewidencyjnego Chmielowice o powierzchni 335,63 ha;
2) obszaru obrębu ewidencyjnego Żerkowice o powierzchni 196,68 ha.
§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Komprachcice w sprawie
proponowanej zmiany granic Gminy Komprachcice określonej w § 1 w trybie i na zasadach określonych
w uchwale Nr IX/46/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dydzik

lepiej rozwiązany. Prezydent Opola przekazał pełno- w pierwszym kwartale 2017 roku. Wtedy będziemy
mocnictwa dyrektorom do zmiany umów i załatwienia wiedzieć, jak realnie będzie wyglądał nasz budżet,
wszystkich niezbędnych formalności.
wiadomo bowiem, że w naszym budżecie znaczącą
pozycją jest podatek od osób fizycznych, których
I chyba najbardziej kontrowersyjny temat, czyli sie- teraz nam ubędzie. Oczywiście, może się okazać,
ci wodnokanalizacyjne...
że spora grupa mieszkańców Chmielowic i ŻerkoWciąż jeszcze ponosimy koszty budowy sieci kanali- wic była zameldowana w Opolu i płaciła podatki
zacyjnej, ale już nie za inwestycje w Chmielowicach na rzecz miasta. Może się też okazać, że odpływ
i Żerkowicach, to były miejscowości tzw. pierwszego funduszy jest bardzo duży. Do chwili faktycznej
kontraktu. Nasza gmina nie spełnia tak zwanych i rzetelnej oceny tej sytuacji powstrzymam się od ko„warunków brzegowych” pana Prezydenta, który mentarza. Wiemy już jednak na pewno, że podatek
zobowiązał się, że będzie zwracał środki za zaciąg- od nieruchomości zajętych pod działalność gosponięte i nie spłacone zobowiązania lub na załatanie darczą będzie o wiele mniejszy. Aż 46 procent metrów
dziury budżetowej. My w takiej sytuacji nie jesteśmy. kwadratowych wykorzystywanych pod działalność
gospodarczą to są Chmielowice i Żerkowice – czyli
Gmina Prószków przekazała majątek swojej spół- spośród dziewięciu sołectw prawie 50 to są te soce,
a tym samym doszło do wysokich podwyżek dla łectwa, które są od nas odłączane.
Id: EA74E178-F90B-4F32-B143-543CF21B577E. Podpisany
mieszkańców Winowa, wy takiego ruchu nie wykonaliście...
Dziękuję za rozmowę i mimo wszystko życzę udaNie przekazaliśmy majątku, bo nie mamy takiej nych Świąt Bożego Narodzenia oraz spokojniejszemożliwości. Nie mamy własnej spółki, tylko zakład go kolejnego roku.
komunalny. W związku z tym mieszkańcy Żerkowic
i Chmielowic nie zostaną obciążeni wyższymi kosztami związanymi z użytkowaniem sieci. Należy mieć
jednak na uwadze, że w tej kwestii wiele się może
zmienić – ta karta może się odwrócić. Z jednej strony
są ludzie – mieszkańcy, których dotknie podwyżka,
a z drugiej – ktoś może zarzucić niegospodarność
i zapytać za kilka lat, dlaczego sieci „jeden do jednego”
zostały oddane miastu nieodpłatnie?

Radni oraz Pan i Skarbnik obawialiście się konsekwencji finansowych odłączenia tych dwóch miejscowości. Budżet jednak został uchwalony.
Na chwilę obecną mamy opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej, budżet został uchwalony,
ale odbiło się to na naszym planie inwestycyjnym,
w którym mamy zaledwie trzy pozycje, w tym remont
parteru szkoły w Wawelnie, który rozpoczął się
A inne obszary samorządowych działań?
w 2016 roku i automatycznie przechodzi na 2017.
Drugi problem: majątek oświatowy – myślę, że naj- O tym, jak będą wyglądać finanse gminy, dowiemy się

Na zdjęciu Wójt Gminy Komprachcice – Leonard
Pietruszka z Wicewojewodą Violett Porowską
oraz Marszałkiem Województwa Opolskiego - Andrzejem Bułą, podczas otwarcia bazy Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Polskiej Nowej Wsi.
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ZG Prokado w akcji

W grudniu rozpoczęła się akcja, której inicjatorem i fundatorem jest Związek Gmin PROKADO,
do którego należy również Gmina Komprachcice.
W wybranych szkołach podstawowych montowane są fontanny wody pitnej. PROKADO planuje

dostarczenie takich „poidełek” we wszystkich urządzenie jeszcze przed montażem – Bardzo lubię
placówkach obszaru, na którym działa.
wodę i dużo jej piję – deklarował, podobnie, jak jego
kolega, sześcioletni Bartek Bara.
Fontanny od razu wzbudziły wielkie zainteresowanie
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Do- Dyrektor szkoły, Henryk Hajzyk ma nadzieję, że „pomecku, którzy przyznali, że tego typu urządzenia idełka” spełnią swoją rolę i dla uczniów będzie to wywidzieli tylko na filmach. Urządzenia są wyposażone godna, tania i atrakcyjna forma dostępu do napojów.
w higieniczne, antybakteryjne filtry, są w zasadzie
bezobsługowe, w przyjaznych dla dzieci łagodnych
DD
kształtach. Montowane są na wysokości, która pozwala korzystać z wody również uczniom pierwszych
klas. W porównaniu z innymi formami dostarczania
wody uczniom jest to też sposób najtańszy. Woda,
którą piją dzieci i młodzież to dobra woda dostarczana z sieci wodociągowej Związku Gmin PROKADO.
Tak też uważają uczniowie:
Bardzo mi się to podoba to poidełko na wodę –
siedmioletni Jakub Hahnewald-Flak „wypróbował”

Jakub Hahnewald-Flak „wypróbował” urządzenie jeszcze przed montażem

Piotr Kasik z klasy szóstej był jednym z pierwszych,
którzy mogli skorzystać ze szkolnej fontanny

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dofinansowanie WFOŚiGW w Opolu
ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu,
Jeszcze do końca roku można zgłosić się
do udziału w programie wdrażanym przez Wopodłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną
piwnicą (Program EKO-TERM),
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, którego celem jest • termomodernizacji domów jednorodzinnych, obejmującej termoizolację wraz z wymianą źródła ciepła
ograniczenie niskiej emisji. Realizacja prograna nowoczesne o wyższej sprawności (Program
mu polega na dofinansowaniu wymiany źródeł
ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach
EKO-DOM),
mieszkalnych, termoizolacji domów jednoro- • zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących
energię odnawialną w domach jednorodzinnych istdzinnych, termomodernizacji domów jednoroniejących lub będących w budowie (Program OZE).
dzinnych oraz zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną.
Program skierowany jest do osób fizycznych bęWFOŚiGW w Opolu, mając na celu upowszechnienie dących właścicielami, współwłaścicielami lub wienowoczesnych technologii służących ograniczeniu czystymi użytkownikami nieruchomości, w tym
lub uniknięciu niskiej emisji, wytwarzaniu energii lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych
cieplnej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji położonych na terenie województwa opolskiego
proekologicznych w regionie, przygotowały program (w przypadku OZE istniejących bądź będących w buskładający się z czterech części, umożliwiający dowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych).
finansowanie przedsięwzięć polegających na:
Dofinansowanie w ramach Programu będzie udzie• wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lane w formie pożyczki z możliwością częściowego
lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk umorzenia, tj.:
o niskiej sprawności energetycznej, opalanych pali- • do 30% wartości pożyczki – w przypadku Programu
wem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności
EKO-PIEC
• do 20% wartości pożyczki – w przypadku Progra(Program EKO-PIEC),
mów: EKO-TERM i OZE
• termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym:
wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie • do 30% wartości części pożyczki wypłaconej

na wymianę źródła ciepła i do 20% wartości części
pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku –
w przypadku Programu EKO-DOM.
Beneficjent będzie mógł otrzymać dofinansowanie
w formie pożyczki w wysokości do 95% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zasady finansowania zostały zawarte w programie „Ograniczenie
niskiej emisji w województwie opolskim dla osób
fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu” oraz jego częściach wskazanych powyżej.
Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki
w ramach Programu prowadzony będzie w trybie
ciągłym i trwać będzie od ogłoszenia o naborze
opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl
do 31.12.2020 r.
Kontakt:
EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM: tel. 77 45 67 873
wew. 116, 108, 148, 147, 123, 117.
OZE: tel. 77 45 45 891 wew. 103, 150
(informacje pochodzą ze strony internetowej
WFOŚiGW w Opolu)
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MONIKA POREMBA

Ciekawie opowiedziane

– Przewodnicząca Klubu Seniora
„Uśmiech Seniora”

W 2016 udało się nam wiele zrobić – naszym
celem był rozwój klubu i rozwijamy się super.
Chcieliśmy założyć zespół i udało się nam. Klub
liczy coraz więcej osób, chętnie się wszyscy
angażują w różne akcje: upiekliśmy pierniczki
i ciasteczka na wspólne ubieranie choinki.

Uczniowie szóstej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku odnieśli sukces w powiatowym konkursie zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu.

W trakcie roku wyjeżdżaliśmy do kina i teatru, można powiedzieć, że się ukulturalniamy.
W przyszłym roku zamierzamy bardziej postawić na sport. Chodziliśmy na siłownię zewnętrzną, tam ćwiczyliśmy, chcemy porozmawiać
z dyrektorem OSiR Arkadiuszem Tabiszem,
może uda się nam pozyskać jakiegoś instruktora, który mógłby z nami prowadzić zajęcia.
Wiemy, że są ćwiczenia dla osób dojrzałych,
mieliśmy spotkanie z rehabilitantem, który nam
je pokazywał. Wiele naszych przyszłych działań
będzie jednak zależeć od tego, kiedy rozpocznie
się remont Samorządowego Ośrodka Kultury.
Natomiast już teraz przygotowujemy się do organizacji dnia Babci i Dziadka, we współpracy
ze szkołą podstawową w Komprachcicach.
Będzie dużo niespodzianek!

W konkursie pod hasłem „Warto poznać – wywiad
z ciekawą osobą” wzięło udział 79 uczniów klas
piątych i szóstych dziesięciu szkół powiatu opolskiego. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 7 grudnia
2016 r. w Pałacyku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Pierwsze miejsce w kategorii klasa 6
zajął Michał Litwiniec, który przeprowadził bardzo
Michał Litwiniec
Na bohatera wywiadu wybrałem swoją mamę
Joannę, ponieważ mi bardzo mi imponuje. Pracuje
w wojsku, jest pielęgniarką. Jeździła na misje,
chciałem z nią porozmawiać, aby dowiedzieć
się więcej o jej pracy. Napisałem w sumie cztery
strony. Pomagała mi pani wychowawczyni, moja
pani z polskiego i mama. Za zajęcie pierwszego
miejsca dostałem tablet, bon na 50 zł do sklepu
Empik, notes i książkę. Nie wiem, czy wpłynie
to na moją ocenę z języka polskiego, moim ulubionym jest przedmiotem jest informatyka. To moja
wychowawczyni, pani Manuela Zyla namówiła mnie
na udział w tym konkursie, ale nie spodziewałem
się, że zajmę pierwsze miejsce. Bardzo się z tego
cieszę.

Na zdjęciu: Monika Poremba (z prawej) z koleżanką z Klubu – Dorotą Zdybel prezentują przygotowane przez seniorów ozdoby choinkowe

POLSKA NOWA WIEŚ

Szlachetna szkoła
Po raz kolejny uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka zaangażowali
się w akcję „Szlachetna Paczka”.
Młodzi wolontariusze zorganizowali akcję w szkole, wybrali rodzinę,
której postanowili pomóc i osobiście wręczyli jej członkom świąteczne prezenty. Obszerna relacja z tegorocznego udziału w projekcie
„Szlachetna Paczka” na stronie internetowej szkoły: psppnw.pl

zdjęcie: psppnw.pl

DD

ciekawy wywiad ze swoją mamą. Troje uczniów
tej samej klasy szkoły z Domecka zostało wyróżnionych: Mateusz Leja, Wiktoria Garbiec i Angelika
Miensok. Nadzór nad konkursem sprawowała Filia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach,
mieszcząca się w Domecku. W trakcie przygotowywania prac na konkurs uczniowie mogli liczyć
na wsparcie wychowawcy – p. Manueli Zyli i p. Marty
Szczubiał-Ryczek – nauczycielki języka polskiego.
Zwycięzcom wręczone zostały atrakcyjne nagrody,
a po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy
zwiedzali Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
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Promujemy język i kulturę Śląska
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku zdobyli pierwsze miejsce w przeglądzie
grup teatralnych programu „Mały Opolanin”.
Młodzież wystąpiła ze swoim spektaklem podczas gali finałowej, która odbyła się 15 grudnia
br. w Filharmonii Opolskiej. W tegorocznej edycji programu organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu wzięło udział ponad 50
grup z rożnych szkól podstawowych całego województwa opolskiego.
W roku szkolnym 2016/17 Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku przystąpiła do realizacji programu edukacji regionalnej „OPOLE. MOJE MIASTO.
MAŁY OPOLANIN”. Nasi uczniowie w ramach tego
trzymiesięcznego projektu, którego pomysłodawcą
i koordynatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury
w Opolu, zwiedzali najciekawsze zakątki miasta,
brali udział w zajęciach muzealnych, spotkaniach
z interesującymi ludźmi i warsztatach aktywności
twórczej. Poznali genealogię miasta, zabytki, historię, symbolikę, specyfikę Opola i regionu, jego
wielokulturowość, ciekawostki z życia dawnych
opolan oraz piosenki i legendy związane z miastem
i regionem. Mieli możliwość porównania warunków
życia i zajęć dawnych i obecnych mieszkańców
miasta. Przede wszystkim jednak poprzez udział
w szeregu zajęć projektowych budowali swój lokalny
patriotyzm i więź z miejscem zamieszkania. Według
organizatora, w tegorocznej edycji programu „Mały
Opolanin” brało udział ponad 50 grup z rożnych szkól
podstawowych całego województwa opolskiego.
Szkołę w Domecku reprezentowały w programie
dwie grupy: jedna złożona z uczniów klas I-III, a druga
składała się z uczniów klasy IV, V i VI. Grupy przybrały
nazwy w gwarze śląskiej były to: „Szwarne bajtle”
i „Celołtka z Domecka”. Projekt „Mały Opolanin”
przewidywał wdrożenie do wspólnych działań bezpośrednio dzieci i ich nauczycieli, a także osoby
z najbliższego środowiska dziecka, czyli rodziców.
Uczniowie mieli do wykonania zadania rodzinne,

Podaj łapę!

we współpracy i z pomocą domowników, dotyczyły
one stworzenia mini książki kucharskiej z przepisami
wywodzącymi się ze śląska, zbudowania makiety
grodu i umieszczenia w niej swojej rodziny, a także
stworzenia najpiękniejszej choinki świątecznej. Zadaniem do wykonania w szkole, z pomocą nauczycieli,
było skonstruowanie spektaklu dotyczącego swojego
regionu. We wszystkich wyżej wymienionych zadaniach nasi uczniowie uczestniczyli bardzo chętnie.
Gala finałowa programu „Mały Opolanin” odbyła się
15.12.2016r. w Filharmonii Opolskiej. Na to spotkanie
organizatorzy zaprosili wybranych uczniów, którzy
brali udział w konkursach by rozdać im zasłużone nagrody, a także grupy teatralne, które według
jury przygotowały ciekawe i oryginalne spektakle
by mogli zaprezentować je na scenie Filharmonii
Opolskiej i tym samym wziąć udział w przeglądzie
grup teatralnych. Grupa uczniów z klas IV-VI naszej
szkoły także została wyróżniona tym przywilejem,
z czego bardzo się ucieszyliśmy. Mimo iż występ
na deskach Filharmonii Opolskiej był dla nas wszystkich stresującym doświadczeniem poradziliśmy się
z nim doskonale. Na miejscu okazało się, że nasze
przedstawienie „Tu u nas na Śląsku” przygotowane
w gwarze śląskiej okazało się strzałem w dziesiątkę! Zdobyliśmy pierwsze miejsce w przeglądzie
grup teatralnych! Nasze przedstawienie w gwarze
śląskiej zostało docenione przez profesjonalne
jury, co zbudziło naszą ogromną radość i dało nam
jeszcze więcej siły do dalszej pracy! Poprzez udział
w programie edukacji regionalnej nasi uczniowie
poznali lub przypomnieli sobie tradycje i obyczaje
własnego regionu, co z pewnością pozwoli im na lepszą integrację ze środowiskiem i ułatwi nawiązywanie
kontaktów z ludźmi. Dodatkowo, poprzez przygotowanie spektaklu w języku śląskim z całą pewnością
przyczyniliśmy się do zapewnienia ciągłości kulturowej społeczeństwa, a nade wszystko kształtowania
poczucia własnej odrębności kulturowej Ślązaków.

Magdalena Koszyk

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.
ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach jak
każdego roku, tak i w tym organizują akcję pomocy zwierzętom ze schroniska Małych Braci
w Paryżu.
To już kolejna edycja akcji „Podaj łapę”, której
celem jest zorganizowanie żywności dla psów
i kotów. Zwierzęta cierpliwie czekają na wsparcie,
a organizatorzy akcji – na żywność: ryż, kasze,
makarony, karmę suchą i mokrą oraz inne rzeczy, które na pewno przydadzą się w schronisku:
obroże przeciw pchłom, miski, gryzaki, legowiska.
Dary należy wkładać do kartonów ustawionych
pod sztandarem szkoły. Akcja potrwa do 15 stycznia 2017 r.
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Świątecznie na Jarmarku
Impreza trwała dwa dni – 17 grudnia odbyło się wspólne strojenie
świątecznej choinki w Samorządowym Ośradku Kultury (relacja
na stronie 14), a wieczorem kolędowanie przy ognisku, natomiast
18 grudnia w bożonarodzeniowy klimat wprowadziła wszystkich
msza święta w w intencji mieszkańców gminy, po której rozpoczęły
się artystyczne prezentacje, przygotowane pod hasłem „Od Seniora do Juniora”.
Jarmark, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Forum dla Gminy
Komprachcice” był również okazją do przedświątecznych zakupów.

Na odwiedzających tegoroczny jarmark czekały przysmaki: słodkie ciasta,
pierniki i ciasteczka, a dla tych, którzy zapomnieli o obiedzie, coś bardziej
sycącego.

Występy artystyczne odbywały się już tradycyjnie w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach.

Na jarmarku można było zaopatrzyć się w piękne ozdoby świąteczne,
w większości ręcznie wykonane.

Kamil Janoszek za własne interpretacje kolęd i piosenek bożonarodzeniowych otrzymał zasłużone brawa.

2016 rok to czas wielu jubileuszy, w tym tych związanych z artystyczną
działalnością mieszkańców gminy: 20 lat obchodzi zespół Attonare (który
podczas jarmarku promował swoją najnowszą płytę – o zespole piszemy na
str. 8-9) oraz Orkiestra Gminy Komprachcice, która gra dla nas już dziesięć lat.

Kapelmistrzem orkiestry jest Andrzej Bojarski (z lewej), kierownikiem –
Waldemar Wencel, radny Gminy Komprachcice, a prowadzącym zabawne
rozmowy z publicznością: Piotr Pach (z prawej).

Jarmark był okazją do oficjalnego debiutu na dużej scenie zespołu śpiewaczego Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” w Komprachcicach. Członkowie
Klubu, nad którymi pieczę artystyczną sprawuje Robert Klimek zebrali
zasłużone oklaski. Czekamy na więcej!
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Z życia pszczół

ANGELIKA GIZA

– Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„Razem dla Domecka”

„O pożytkach pszczelich i pszczołach” – pod takim hasłem odbyła się 30 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach
prelekcja, adresowana do uczniów klas III gimnazjum, którą przeprowadziła dr Barbara Woś
– wykładowca Politechniki Opolskiej, która prywatnie prowadzi wraz z mężem pasiekę w Polskiej Nowej Wsi.
Na początku pani Woś wyjaśniła zebranym, czym
jest bioróżnorodność i dlaczego tak ważne jest
dbanie o jej zachowanie:
– Bioróżnorodność to bogactwo form życia występujących na Ziemi, rozmaitość gatunków, ekosystemów
i krajobrazów, owadów i zwierząt. Bioróżnorodność
jest nam potrzebna ze względu na egzystencje niezliczonej liczby gatunków zwierząt, a także człowieka.
Niemal siedemdziesiąt pięć procent gatunków roślin
spożywanych przez człowieka zapylanych jest przez
owady, między innymi przez pszczoły.
W Polsce mamy 470 gatunków pszczół, oprócz
pszczół miodnych. A na świecie jest ponad 4 tyś.

gatunków pszczół. Pszczoły to owady społeczne,
których podstawową strukturą jest rodzina pszczela,
która może liczyć 60–100 tyś. osobników. W skład
rodziny wchodzą: jedna królowa matka – to ona
zarządza całą społecznością ula, i tylko ona składa jaja; trutnie (jest ich około 30 tyś.) ich jedyną
rolą jest reprodukcja – muszą zapłodnić królową;
pszczoły robotnice, ich zadaniem jest opieka nad
larwami, zbieranie pyłku, nektaru, produkcja miodu.
Prelekcja trwała długo, a temat wzbudził wielkie
zainteresowanie.

Opracowała Barbara Langner

DOMECKO

Świątecznie w remizie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku zorganizowała 18 grudnia br. w strażnicy jednostki
OSP doroczne jasełka połączone z jarmarkiem.
Jak zawsze, impreza ta skupiła mieszkańców
sołectwa i sąsiednich miejscowości.

którego każdy mieszkaniec wsi miał szansę wymyślić ciekawe i charakterystyczne nazwy dla trzech
miejsc położonych w parku dworskim w Domecku.
W zmaganiach plastycznych miejsca i wyróżnienia
otrzymali w kategorii dzieci młodszych: pierwsze
miejsce – Emanuel Bryla, drugie – Julianna Leja,
trzecie – Franciszek Litwiniec; w kategorii dzieci
starszych odpowiednio: Agnieszka Smolin, Mateusz
Leja. Wyróżnienia przyznano Bartoszowi Bara oraz
Samancie Miensok. Komisji konkursowej najbardziej
podobały się nazwy parkowych zakątków Nikoli Rimpler (I m.), Sabiny Drąg oraz Michała Barona (II m.)
i Patrycji Smolin (III m.). O szczegółach konkursów
więcej w styczniowym wydaniu „Wieści”.

Na scenie zapanowała niezwykła, świąteczna atmosfera – jej autorami byli zarówno uczniowie szkoły, jak
i przedszkolaki. Smakołyki oraz świąteczne ozdoby
zostały przygotowane przez rodziców. Spotkanie
przedświąteczne było także okazją do ogłoszenia
wyników dwóch konkursów organizowanych przez
Stowarzyszenie „Razem dla Domecka”. Były to: konkurs plastyczny „Zakręceni w parkowej przestrzeni”,
skierowany do najmłodszych mieszkańców Domecka
oraz konkurs „Dobre imię to podstawa”, w ramach zdjęcia: DD, PSP Domecko

DD

W 2016 roku nasze Stowarzyszenie miało
pierwsze urodziny. Był to rok nowych wyzwań,
rok nauki zarządzania organizacją i działań
na rzecz mieszkańców i miejscowości Domecko. Po kilku miesiącach działania Stowarzyszenia zdobyło grant za projekt „Za-PARK-uj
W DOMECKU”, to dla nas duży sukces. Dla
mieszkańców udało się zorganizować piknik,
spotkania, konkursy (plastyczny dla dzieci
i na nazwy zakątków parkowych dla wszystkich
mieszkańców). Dla miejscowości – działaliśmy na rzecz parku dworskiego: oznaczono
ścieżki, zakupiono i zamontowano małą architekturę: ławki i kosze. Braliśmy również
udział w spotkaniach w Urzędzie Gminy w celu
przedstawienia organizacji i ustalenia programu współpracy z NGO na 2017 rok. Cieszę
się ze współpracy z grupami działającymi
w Domecku: szkołą, kołem DFK, OSP i parafii,
ze współpracy z mediami i z zaangażowania
mieszkańców, choć warto życzyć na przyszły
rok aktywności większej grupy osób. Bo na razie, z małymi wyjątkami, działa stała ekipa
składająca się z kilkudziesięciu osób. Mimo
dobrych chęci grupy – zawsze znajdą się malkontenci, warto jednak szukać porozumienia
i obierać wspólne cele.
Na 2017 rok chcę życzyć wszystkim dodatkowo więcej czasu, aby móc realizować plany
i znaleźć chwilę na odpoczynek. Życzę otaczania się dobrymi ludźmi, których nastawienie
motywuje do działania, dzięki temu możemy
się rozwijać. Jakie plany Stowarzyszenia
na 2017 rok? Między innymi współpraca
międzypokoleniowa oraz działania zmierzające do poprawy estetyki naszej wsi, parku
dworskiego.
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Attonare – zadziwiają nas już 20 lat
Zespół „ATTONARE” – muzyczna gwiazda gminy Komprachcice działa przy Samorządowym
Ośrodku Kultury. Grupa pracuje obecnie pod
kierownictwem Lindy Wencel, która zastąpiła
na tym miejscu twórczynię i opiekunkę artystyczną wokalistów – Renatę Gliniorz, obecnie
dyrektorkę SOK w Komprachcicach.
Attonare powstał w1996 roku, tworząc oryginalne
oprawy mszy świętych. Szybko zyskał sobie sławę
również poza granicami gminy, a w kolejnych latach
stawał się uczestnikiem regionalnych i ogólnopolskich festiwali, odnosząc na przeglądach zasłużone
sukcesy.
Wśród wielu nagród były: GRAND PRIX na festiwalu
„Corda Cordi” w Brzegu w 2005 roku, Grand Prix

w 2006 roku w Szymiszowie, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej Kairos
w Warszawie (impreza organizowana pod patronatem Prymasa Polski). Rok później na tym samym
Festiwalu zespół otrzymał wyróżnienie, a w 2008
roku znalazł się znowu w czołówce i zdobył II miejsce. W 2009 roku Attonare zajęło ii miejsce na XV
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im.
ks. Kazimierza Szwarlika, I miejsce na brzeskim
IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w 2009 r., w tym
samym roku – II miejsce na Festiwalu Pieśni Religijnej
CORDA CORDI. To również czas prezentacji misterium
Męki Pańskiej pod tytułem „Oto ja jestem z wami”,
które było wystawiane m.in. w Filharmonii Opolskiej.
Działalność muzyczna zespołu nie ogranicza się
jedynie do występów – młodzi artyści już dwa lata
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roku wielką grupę artystów: solistów i zespołów.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA ZESPOŁU

integrację społeczności lokalnej. Zespół Attonare Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu
od 2008 r. współpracuje z mieszkańcami Gogolina,
„Zwykli –Niezwykli” – Nagroda Burmistrza Gogolina, koncertując na rzecz potrzebujących: pani Grażyny, W 2014 r. Attonare zostało wyróżnione tytułem
która jest wyrazem uznania dla osób lub instytu- Rafała, Paulinki, Sebastiana i Zuzi.
„Magnolie Powiatu Opolskiego” za działania Pro
cji szczególnie zasłużonych dla Gminy Gogolin.
Publico Bono
Przyznanie Nagrody ma na celu podziękowanie Za wszechstronną pomoc i chęć niesienia pomocy,
za dotychczasową pracę na rzecz, mieszkańców wieloletnią współpracę, życzliwość i serce zespół, W 2007 r. grupa otrzymała tytuł „Zasłużony dla
Gogolina, wspieranie i rozpowszechnianie wolon- a także – indywidualnie – pani Renata Gliniorz Gminy Komprachcice”
tariatu, kształtowanie postaw prospołecznych oraz otrzymał Certyfikat Dobroczynności od Fundacji
informacje o zespolole: sokkomprachcice.pl; edycje „Wieści Gminy Komprachcice” – lata 2007–2016
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RENATA GLINIORZ

– Dyrektor Samorządowego Ośrodka
Kultury

Podsumowując pierwszy rok dyrektorowania
placówce mogę powiedzieć, że były to pracowite miesiące. Chciałam zrobić bardzo wiele,
bo moim marzeniem jest aby ten ośrodek przeobraził się w prawdziwe centrum kultury. I chyba nam się udało. Zorganizowaliśmy mnóstwo
imprez, wprowadziliśmy nowe zajęcia do oferty
SOK, zespół Attonare wydał jubileuszową płytę.
Chciałam stworzyć doskonałe zaplecze –
pracowników, którzy wiedzą na czym ta praca
polega; ponieważ to nie jest praca na cztery
czy osiem godzin, to – można powiedzieć
– praca często społeczna. I takich właśnie
pracowników mamy. Udało nam się zaprosić
do stałej współpracy szkoły, zorganizowaliśmy
warsztaty wielkanocne, bożonarodzeniowe.
Współpracują z nami seniorzy, którzy wiedzą,
że nie przychodzą tutaj tylko się spotkać i porozmawiać, ale także, by coś wspólnie z nami
tworzyć, coś, co zapewni ofertę kulturalną dla
ich własnych wnuków. W przyszłym roku – ruszymy mocno z tą formą sztuki, jaką jest teatr.
Wiele jednak zależy od tego, czy projekt związany z dużym remontem obiektu, który składała
gmina otrzyma dofinansowanie. Będziemy
albo remontować w miarę posiadanych przez
SOK środków, albo uda się zrobić wszystko
w ramach tego projektu. Marzę o tym, aby
stworzyć profesjonalną salę do prowadzenia
zajęć muzycznych – przecież z zespołów, wokalistów i imprez wokalnych słynie gmina Komprachcice. Jeżeli rozpocznie się duży remont
SOK, to na pewno zorganizujemy wszystkie
nasze cykliczne imprezy, ale być może w inny
sposób. Na przykład festiwal „W klimatach
bluesa i rocka” przeniesiemy na inny termin
i zorganizujemy go w plenerze. Imprezy zimowe
także można organizować z wykorzystaniem
sceny plenerowej. Na pewno nie ograniczymy
listy imprez.

KOMPRACHCICE

Posiedzenie Stowarzyszenia AO
W Urzędzie Gminy w Komprachcicach odbyło
się 9 listopada br. spotkanie świąteczne, które
zostało poświęcone podsumowaniu działań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
W posiedzeniu uczestniczyli: reprezentanci gmin
członkowskich stowarzyszenia, Magdalena Popławska – Dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji
Lokalnej, Witold Trojnar – Zastępca Opolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP, Paweł Kielar
– Komendant Miejski PSP w Opolu oraz goście
partnerskiego ZIT z Ołomuńca. Goście mieli okazję
zwiedzić bazę HEMS w Polskiej Nowej Wsi oraz
zapoznać się z programem „Solidarni w obliczu
zagrożeń”.

WAWELNO

Razem, nie samotnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach zorganizował doroczne spotkanie
przedświąteczne, na które zaprosił tych mieszkańców gminy Komprachcice, którzy nie mają
obok siebie najbliższej rodziny: dzieci, małżonków. W restauracji „Złoty Róg” w Wawelnie
kilkudziesięciu gości zasiadło do wigilijnego
posiłku, który poprzedziła wspólna modlitwa
i przełamanie się opłatkiem.

Pietruszką.
Każdy z zaproszonych mieszkańców, podopiecznych
GOPS, miał zapewniony transport.
– To bardzo ważne, bo nam się trudno poruszać –
mówi pani Anna z Polskiej Nowej Wsi i dodaje: – Lubię
się tak spotykać, na spotkaniu wigilijnym, na śniadaniu wielkanocnym. Kiedyś znałam wszystkich,
a teraz muszę sobie „wróżyć” kto jest kim.
Pani Anna w spotkaniu brała udział ze swoją koleżanką – obie podkreślały, że w zasadzie niewiele
Zaproszenia na przedświąteczną imprezę GOPS im brakuje, przede wszystkim spotkań z innymi
wysłał do 96 osób oraz do wszystkich sołtysów. i robienia czegoś wspólnie.
W uroczystości brali również udział przedstawiciele
komprachcickiego samorządu z Wójtem Leonardem
DD
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Szalone ekipy Mikołajów
Po raz jedenasty na ulice Komprachcic wyjechały zastępy Mikołajów i Śnieżynek, które
dzieciom i osobom chorym przynosiły słodkie
upominki, Święci dotarli także na boisko w Osinach, gdzie spotkał się z mieszkańcami, również
z tymi najmłodszymi.
Dla najmłodszych, którzy wychodzą z płonącymi
latarenkami przed domy to niezwykła chwila. Organizatorzy dbają, by wizyta Mikołaja miała prawdziwie
świąteczny charakter – samochody każdej z ekip
są przystrojone, zachęcają migającymi światłami,
a w paczkach znajdują się kalendarze adwentowe
oraz słodycze.
W tym roku przygotowaliśmy czterysta paczek dla
dzieci i pięćdziesiąt dla osób chorych. Finansujemy
to z kościelnej kolekty, ksiądz proboszcz przeznacza
na zakup słodyczy do paczek trzy kolekty – wyjaśnia
Joachim Labusga, sołtys Komprachcic.

Na jednym ze skrzyżowań spotkaliśmy grupę młodzieży, która czekała na swoje paczki.
Marcel i Ania dowiedzieli się, o której Mikołaj do nich zawita, w komprachcickim kościele, wyszli więc
z latarenkami, by dać znać, że i tutaj ktoś czeka na świętego i paczkę. Słodycze są wręczane dzieciom
i uczniom szkół podstawowych. Ania cieszy się, że w związku ze zmianą systemu edukacji przed nią
jeszcze trzy lata otrzymywania upominków.

Blisko czterdzieści osób zaangażowało się w tegoroczną mikołajową edycję, wśród nich radna Anna
Bodzioch, rada sołecka, parafialna. Każdy z nich
ma już doświadczenie, bo i w tę akcję, i w inne
organizowane na terenie sołectwa włączają się
bardzo chętnie

DD

OSINY

Mikołajowa zabawa na boisku
Osiny organizują swoją imprezę na boisku, na
placu zabaw. Zanim dzieci przywitały Mikołaja
wiele wesołych i rozgrzewających zabaw przygotował zaproszony specjalnie na tę okazję wodzirej.
Zapłonęło ognisko, a wielka choinka rozbłysła małymi światełkami. Na wszystkich zgromadzonych
na boisku czekały gorące napoje. Do Osin dotarły
także załogi Mikołajów z Komprachcic.
My objeżdżamy Komprachcice i sukcesywnie zjeżdżamy do Osin, bo taką mamy zasadę – w jednym
roku my ich, a w drugim – oni nas goszczą – mówi
sołtys Komprachcic.

DOMECKO

Trzecie miejsce dla Victorii
Sławomir Hetmański wraz z Martą Momot reprezentując „Victorię” w grze mieszanej w badmintona zajęli III miejsce i zdobyli brązowy medal podczas Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona „LI-NING Jaworzno CUP w kategorii „Elita”, który odbył się 17 grudnia br.
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KLUB SENIORA

ALEŻ TO BYŁA ZABAWA!
Jeżeli komuś słowo „senior” kojarzyło się ze spokojem i małą aktywnością, nie poznał ekipy z terenu gminy Komprachcice.
Klub Seniora „Uśmiech Seniora” zorganizował Mikołajki w Samorządowym Ośrodku Kultury. Tradycyjnie już atmosfera była doskonała,
nie brakowało zabawy, ale też prawdziwie świątecznej atmosfery:
prezentów i obowiązkowych prezentacji artystycznych. Jak mawiają,
nie ma nic za darmo, więc i za paczkę trzeba było powiedzieć wierszyk
lub zaśpiewać piosenkę.

Specjalnie dla seniorów wystąpił teatr „Akcik” ze swoim spektaklem „......”

Helena Rosicska w pięknym przebraniu zaskakiwała kolegów i koleżanki
z Klubu – nie wręczyła paczki dopóki nie pokazali, jaki drzemie w nich talent

Monika Poremba przyjęła od pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury
świąteczny prezent, wykonany własnoręcznie podczas zajęć „hand made”

Takie spotkania integrują i sprawiają, że coraz szybciej rodzą się nowe
pomysły... już niebawem Dzień Babci i Dziadka organizowany przez Klub
wspólnie ze szkołą podstawową z Komprachcic

Klubowicze najczęściej wybierali kolędy – w wersji tradycyjnej, ale też
niecodzienne ich interpretacje. Wanda Skrzipczyk dowiodła, że jest osobą
niezwykle utalentowaną

Poczucie humoru to sprawa najważniejsza – bez zabawy, żartów i serdecznego śmiechu trudno sobie wyobrazić imprezy Klubu Seniora

Piękny głos pana Józefa rozbrzmiał w sali widowiskowej SOK i sprawił,
że zaczęli śpiewać wszyscy. Otrzymał moc gorących oklasków – w pełni
zasłużonych!
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Poczytajki w szkole
„Mikołajkowe Poczytajki” – akcja Publicznej
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego odbyła się 6 grudnia tego roku po raz drugi.
W tym dniu zaproszeni goście czytali w każdej
klasie o tej samej godzinie książkę z tych, które
zastały zakupione w ramach narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa.

Klasa II b – wspólnie z Anną Białoskórską, Kierownik
ZOPO – odwiedziła Nikosia Muca i tam wspólnie
słuchali „Dzieci z Bullerbyn”. W II c gościła po raz
drugi Bogumiła Sawaryn – dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Komprachcicach.

Zyzik – nauczyciel gimnazjum. Klasa V z uwagą
słuchała Renatz Gliniorz – dyrektor SOK w Komprachcicach, która przyniosła „Pierwszą czytankę”
z 1918 roku. Klasa VI a z ciekawością słuchała Ewy
Tylikowskiej – dyrektor Publicznego Żłobka w Polskiej
Nowej Wsi. Natomiast dyrektor Publicznej Szkoły
Klasa IIIa słuchała opowiadań z życia Mikołajka – Podstawowej w Chmielowicach – Zbigniew Adamczytanych przez panią Judytę Famułę. Klasę III b kiewicz czytał dla uczniów klasy VI b. Dziękujemy,
W klasie I czytał Andrzej Kłoś – nauczyciel historii. odwiedziła nasza przewodnicząca Rady Rodziców że z nami tego dnia byliście!
Klasę II a odwiedziła bibliotekarka Stefania Gwóźdź. + Joanna Sarnicka. W klasie czwartej czytał Paweł

CHMIELOWICE

Jasełka dla sołectw
W niedzielne popołudnie 18.12.2016r. uczniowie
PSP w Chmielowicach, ich rodziny i mieszkańcy
Chmielowic, Dziekaństwa i Żerkowic uczestniczyli w nietradycyjnych jasełkach.

dekoracje. Uczniowie, którzy mieli twórczy wpływ
na przebieg jasełek pokazali, że rozumieją historię
narodzin Jezusa, jako zwycięstwo dobro. Przedświąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim obecnym,
a życzenia płynące od Wójta Gminy Komprachcice
Jak co roku klasy 4–6 przygotowały piękne stoiska Pana Leonarda Pietruszki i Dyrektora PSP w Chmieświąteczne, rodzice przynieśli najwspanialsze ciasta, lowicach Pana Zbigniewa Adamkiewicza obecni
których wszyscy mogli spróbować, a zespół aktorski mieszkańcy zabrali do swoich domów.
przedstawił historię zwycięstwa dobra nad złem.
Przedstawienie miało piękną oprawę sceniczną
Beata Śmieja
i muzyczną, były tradycyjne kolędy i współczesne

KOMPRACHCICE

Mikołajkowa przemiana
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do występów
dzieci przygotowanych dla rodziców. Ale jak
często można oglądać teatrzyk przygotowany
przez rodziców specjalnie dla dzieci?
Przedszkolaki z Komprachcic miały okazję obejrzeć
przedstawienie „Mikołajkowa przemiana” w wykonaniu swoich rodziców. Podczas występu na twarzach
malców malowało się zdziwienie i radość. Dzieci
mówiły: „tato jestem tutaj”, albo „to moja mama”.
Dzieci aktorów były z nich bardzo dumne. Wszystkie
przedszkolaki zachwycone występem nagrodziły
rodziców długimi i głośnymi brawami. Teatrzyk
nie był jedyną atrakcją przygotowaną dla dzieci,
do przedszkola zawitał również św. Mikołaj, który
obdarował dzieci prezentami.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie
uroczystości mikołajkowej w naszym przedszkolu.
Sprawiliście Państwo radość dzieciom i nam organizatorom.

Danuta Oborska
WAWELNO

Przybył Mikołaj!
W obiekcie sportowym przy stadionie odbyło się
spotkanie dzieci i młodzieży z ulubionym przez
nich świętym.
Mikołaj przyniósł paczki, ale jak powiedział, wręczał
je tylko grzecznym dzieciom. Wawelno musi z nich
słynąć, ponieważ sala wypełniła się po brzegi i nie
widziano nikogo, kto nie wyszedłby z prezentem.
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Nasza wspólna choinka
Po raz kolejny 17 grudnia br. w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Komprachcicach stanęła
choinka, którą mieszkańcy gminy, w tym przedstawiciele samorządu i gminnych jednostek
ozdobili własnoręcznie wykonanymi bombkami,
gwiazdkami i innymi ozdobami.

Do dyspozycji odwiedzających tego wieczora salę
widowiskową SOK były wszystkie niezbędne do tworzenia choinkowych ozdób składniki, a znakomitą
atmosferę podkreślały świąteczne wypieki, obecność
Mikołaja i Śnieżynek oraz kolędy.

Członkowie Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”
upiekli na tę imprezę przepyszne pierniki i kruche,
maślane ciasteczka. Na stołach nie zabrakło więc
prawdziwie świątecznych słodkości.

Pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury przygotowali mnóstwo niezbędnych do zdobienia bombek
elementów – każdy mógł stworzyć bombkę marzeń,
która później zawisła na pięknej, wysokiej choince.

Zespół śpiewaczy Klubu Seniora, pracujący pod opieką Roberta Klimka, zaprezentował się z krótkim,
świątecznym repertuarem.

Przemek i Szymon – bliźniaki z Osin – brali udział
we wspólnym ubieraniu choinki razem ze swoimi
rodzicami. Rodzina kilka lat temu osiedliła się
na terenie gminy Komprachcice, a we wspólnym
ubieraniu choinki brała udział po raz pierwszy.
Chłopcy przygotowali razem z rodzicami piękne
ozdoby i mieli je okazję zawiesić razem z wójtem
Leonardem Pietruszką. Deklarują, że w przyszłym
roku także ich tu nie zabraknie.

Tego roku do SOK zawitał Mikołaj, jakiego jeszcze
nie znaliśmy – nie tylko wręczał prezenty, ale
także pozował chętnie do zdjęć.

Na choince zawisły bombki – najwyżej sięgnął
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka,
który nie obawiał się konieczności stanięcia
na drabinie. W tym roku choinka jest naprawdę
bardzo wysoka!

Wspólne ubieranie choinki nie mogło się odbyć bez
spektaklu przygotowanego przez SOK. Grupa teatralna
„Jezioro Osobliwości” wystawiła „Dziewczynkę z zapałkami”, przez historię której śpiewem poprowadził
zgromadzonych Robert Klimek. Scenariusz oraz muzyka to dzieło dyrektor SOK – Renaty Gliniorz.

Sześcioletni Aleksander z Komprachcic malował
bombki w atmosferze zaintonowanych przez
grupę teatralną kolęd, do śpiewania których
przyłączyli się wszyscy uczestnicy spotkania.
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Mikołajkowy turniej judo
Młodsi adepci uprawiający judo w Gminie Komprachcice ruszyli śladem swoich bardziej zaawansowanych kolegów i dzień po ich startach
również próbowali swoich sił na matach judo.
W niedzielę 11.12.2016r na specjalnie przygotowaną
salę przybyło około setki dzieci, które walczyły
w poszczególnych kategoriach wiekowych i wagowych w Mikołajkowym Turnieju Judo. Nie mogło
zabraknąć zespołu z Komprachcic, którego judocy
toczyli pojedynki na matach przy wsparciu licznej
grupy rodziców i św. Mikołaja.
I tak oto uczniowie PSP w Komprachcicach, PSP

w Domecku, PP w Komprachcicach oraz SP TAK
w Opolu zakończyli swoje starty:
I miejsca zajęli: Paweł Wicher PSP Domecko, Franciszek Skiera SP TAK Opole
II miejsca zajęli: Maks Wrzesiński PSP Komprachcice,
Julia Strzępek PSP Domecko, Maksym Skopych PSP
Komprachcice Sebastian Ignasiak PSP Komprachcice
III miejsca zajęli: Paulina Słaboń PSP Komprachcice, Antonina Wojaczek PSP Komprachcice, Emilia
Lauterbach PSP Komprachcice, Daniel Tkacz PSP
Komprachcice, Krzysztof Toporek PSP Domecko,
Jakub Ciecierski SP TAK Opole
IV miejsca zajęli: Franciszek Litwiniec PSP Dome-

cko, Bartek Bara PSP Domecko, Mikołaj Purul PSP
Komprachcice, Bronisław Boczar PSP Komprachcice, Magdalena Gajda PSP Komprachcice, Fabian
Pałubiak PSP Komprachcice, Bartek Machaj PSP
Domecko
Przedszkole wspaniale reprezentowali: Anna Plewa,
Oliwer Buchwald, Aleksander Lachnik.
Turniej Mikołajkowy miał odświętną oprawę gdyż
zarówno dyplomy jak i paczki wręczał sam św.
Mikołaj, który bez wsparcia cudownych rodziców
z pewnością nie poradziłby sobie.

Trenerka Beata Śmieja

JUDO

Judo Workshop For Children
Zakończenie roku kalendarzowego obfituje Klasy IV-VI i starsze – Fabian Grzyszczok I miejsce, sce, Damian Urzędowski IV miejsce, Oliwia Baron IV
w wydarzenia sportowe i nie inaczej jest w judo. Zuzanna Tofil II miejsce, Jakub Burnetko II miejsce, miejsce, Maja Skiba IV miejsce.
Zawodnicy sekcji judo Komprachcice, w skład Agnieszka Smolin II miejsce, Mateusz Leja III miejTrenerka Beata Śmieja
której wchodzą m.in uczniowie PSP w Komprachcicach, PSP w Domecku, PSP 9 w Opolu
i Gimnazjum Plastycznego w Opolu wystartowali
w ostatniej rundzie serii turniejów judo organizowanych w Opolu.
Startująca grupa judoków z klas IV-VI po raz pierwszy
walczyła w składzie poszerzonym o uczniów trenujących judo w klasach III. Większość startujących
dzieci zdobyła medale, część po zaciętych walkach
miejsca tuż za podium.
Poza wynikami dumą napawa także fakt, że startująca grupa jest coraz liczniejsza, a sekcja judo
Komprachcice chodź najmłodsza i najświeższa
na sportowej mapie jest już widoczna.
Oto wyniki i skład zespołu startującego w zawodach
judo:
Klasa III – Dawid Zabłocki III miejsce, Katarzyna
Plewa III miejsce, Nina Głąb III miejsce, Emilia Jurek
IV miejsce, Martyna Sobków V miejsce, Zuzanna
Sobków V miejsce, Julianna Leja V miejsce.
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WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
PIŁKA SIATKOWA

Zwycięstwo siatkarek Sukcesu Komprachcice Arkadiusz Tabisz
Siatkarki z Komprachcic bardzo udanie zainaugurowały rozgrywki o Mistrzostwo Województwa
młodziczek wygrywając pierwszy turniej eliminacyjny. Zawodniczki Sukcesu pokonały kolejno ECO AZS Uni II Opole 2:1 (25:17,15:25,16:14)
oraz MMKS I Kędzierzyn-Koźle również 2:1
(25:17,9:25,15:10).

W tej fazie mistrzostw drużyny rywalizują w czterech
trzydrużynowych grupach, z których dwa pierwsze zespoły oraz najlepszy z trzeciego miejsca
awansują do najlepszej dziewiątki województwa.
Młode siatkarki z Komprachcic na początku rozgrywek trafiły do zdecydowanie najmocniejszej
grupy, zespół z Opola jest jednym z faworytów
rozgrywek, natomiast klub z Kędzierzyna-Koźla
broni wywalczonego w poprzednim sezonie tytułu
mistrzowskiego. Wszystkie mecze turnieju, który
odbył się 11 grudnia w Kędzierzynie-Koźlu były
bardzo wyrównane a o końcowym wyniku decydowała dyspozycja chwili. Najwięcej emocji było

w decydującym secie pojedynku pomiędzy teamami
z Komprachcic i Opola, Sukces przegrywał już 4:11
a następnie 11:14 by wygrać ostatecznie 16:14. Mecz
pomiędzy MMKS-em a ECO AZS również zakończył
tie-break, 2:1 wygrały gospodynie. Rywalizacja
w grupach odbywa się w trakcie trzech podobnych
imprez. Tak więc wszystkie zespoły rozegrają ze sobą
jeszcze po dwa mecze, a o kolejności zadecyduje
ligowa tabela. Kolejne turnieje, w których wezmą
udział zawodniczki Sukcesu odbędą się 18 grudnia
w Opolu oraz 8 stycznia o godz. 10.00 na hali OSiR-u w Komprachcicach. Serdecznie zapraszamy.

Młodziczki LUKS Sukces Komprachcice na turnieju
w Kędzierzynie-Koźlu wystąpiły w następującym
składzie: Joanna Pieczykolan, Katarzyna Kucharska,
Michelle Maculak, Julia Niedworok, Aleksandra
Paszek, Barbara Ryba, Wiktoria Romańska, Maria
Bodzioch, Ewa Sosińska

Piotr Szczubiał

Piłka halowa

Turniej mikołajkowy
Zakończył się Mikołajkowy
turnieju piłki nożnej halowej
dla dzieci, który odbył się
w sobotę 10 grudnia w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach. Organizatorem był Ludowy Zespół
Sportowy ,,Gazownik” Wawelno
i OSiR Komprachcice. Honorowy patronat nad imprezą objął
Opolski Związek Piłki Nożnej,
Marszałek Województwa Opolskiego oraz Wójt Gminy Komprachcice.
W imprezie uczestniczyły drużyny: LZS Gazownik Wawelno, GKS
Komprachcice, ULKS Orzeł Żlinice,
LKS Skalnik Gracze, MLUKS Tułowice I, MLUKS Tułowice II, LKS
Polonia Prószków, UKS Jedynka
Niemodlin, LZS Mechnice
Wyniki:
Grupa I
Tułowice II – Niemodlin 0 – 0
Źlinice – Tułowice II 1- 1
Niemodlin – Źlinice 0 – 1
Tabela
Źlinice: 4 pkt
Tułowice II: 2 pkt.
Niemodlin: 2 pkt.

Grupa II
Prószków – Wawelno 2 – 1
Mechnice – Prószków 1 – 0
Wawelno – Mechnice 2 – 1
Tabela
Mechnice: 6 pkt.
Prószków: 3 pkt.
Wawelno: 0 pkt.

Tabela
Tułowice II 4 pkt.
Komprachcice 4 pkt.
Prószków 0 pkt.
Grupa o miejsca 7 – 9
Niemodlin – Wawelno 1 – 0
Gracze – Niemodlin 1 – 0
Wawelno – Gracze 1 – 2

Grupa III
Tułowice I – Gracze 4 – 0
Komprachcice – Tułowice I 4 – 0 Tabela
Gracze – Komprachcice 0 – 0 Gracze 6 pkt.
karne 0 -1
Niemodlin 3 pkt.
Wawelno 0 pkt.
Tabela
Tułowice: 6
Miejsca
Komprachcice: 1
Tułowice I
Gracze: 1
Źlinice
Mechnice
Mecze o miejsca 1 – 3
Tułowice II
Źlinice – Mechnice 0 – 0
Komprachcice
Tułowice I – Źlinice 1 – 0
Prószków
Mechnice – Tułowice I 0 – 3
Gracze
Niemodlin
Tabela
Wawelno
Tułowice I 6 pkt.
Źlinice 1 pkt.
Najl e p sz y s t r ze l e c: Jak u b
Mechnice 1
Kuzdrowski, 7 bramek Tułowice I
Najlepszy Bramkarz: Krystian
Grupa o miejsca 4 – 6
Mrożek, Gracze
Tułowice II – Prószków 5 – 2
Najlepszy zawodnik: Wiktor WienKomprachcice – Tułowice II 2 – 2 czek, Mechnice
Prószków – Komprachcice 0 – 3

GM I N Y KOM PRACH CI CE
Chmielowice - Domecko - Dziekaństw o - Komprachcice - Ochodze - Osiny - Polska Nowa Wieś - Wawelno - Żerkowice

– Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Przede wszystkim cieszę się, że zeszły rok
był bardzo udany pod względem sukcesów
sportowych naszej młodzieży, seniorów. To,
co osiągnęli można długo wyliczać – i to zarówno sekcje męskie, jak i żeńskie. Wszystkie
grupy kontynuują swoją działalność i osiągają
bardzo dobre wyniki. Udało się też zorganizować kilka ważnych imprez. Moim zdaniem
najważniejszą była impreza, której powodem
był dramatyczny wypadek Nikodema Muca,
zorganizowana przez rodziców, nauczycieli, z udziałem mediów – zwłaszcza „Nowej
Trybuny Opolskiej” z Krzysztofem Zyzikiem
na czele. To było wydarzenie najważniejsze,
bo pokazało, jak ludzie potrafią zintegrować
się w imię ważnego celu. Chcielibyśmy, aby
taka forma pomocy była cykliczna, bo osób
potrzebujących wsparcia jest w naszej gminie
więcej – dlatego planujemy, aby podobne akcje
były organizowane w każdym roku.
Bardzo udane były cykliczne imprezy sportowe: amatorskie zawody „Rodzinne podbiegi”
– w ostatni weekend czerwca staramy się
rozbiegać naszą gminę i „Bieg Niepodległości”, który wzbudza duże zainteresowanie,
w tym roku przyciągnął prawie 400 biegaczy. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy
w Komprachcicach, a zwłaszcza dzięki Joannie Słodkowskiej-Mędreckiej, udało się
zorganizować tegoroczną imprezę z bardzo
fajną medialną oprawą. Uczestnicy otrzymali
medale, koszulki, zakupiliśmy dwa namioty,
flagi kilometrażowe, to wszystko zostanie
wykorzystane do organizacji kolejnych biegów. Dzięki wsparciu z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich mogliśmy zorganizować zawody na jeszcze wyższym niż dotychczas
poziomie,. Wspaniale działają kluby, zarządy
tych organizacji, trenerzy, Życzyłbym sobie,
aby następny rok był nie gorszy niż ten. Wiem,
że trenerzy i kluby mają swoje plany i mam
nadzieję, że ich oczekiwania się spełnią.
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