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Narodowe Święto Niepodległości, jak każdego roku tak i w tym,
było obchodzone niezwykle uroczyście. Więcej na stronie 8

16 grudnia

15.00 – „Choinka, choinka ubierzmy ją razem” – wspólne ubieranie choinki
przy Samorządowym Ośrodku Kultury
19.00 – Kolędowanie przy ognisku – plac przykościelny w Komprachcicach
"Komprachcicka Dycha", czyli bieg z okazji Narodowego Święta
Niepodległości skupił w tym roku ponad 200 biegaczy.
Więcej na stronie 9

17 grudnia

14.00 – Msza św. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
15.00 – 17.30 – występy dzieci i młodzieży z przedszkoli
i szkół podstawowych Gminy Komprachcice
– koncert Kapeli Góralskiej
17.30 – koncert Orkiestry Dętej Parafii pw. Św. Józefa
w Opolu – Szczepanowicach

Ponadto:
warsztaty ozdób choinkowych, czytanie bajek i dziecięcy kiermasz książki,
pyszne jedzenie i ciepła, świąteczna atmosfera.
W dwóch gminnych sołectwach odbyły się obchody dnia św.
Marcina. O tym, jak było w Ochodzach i w Wawelnie piszemy
na stronie 5

Organizatorzy i partnerzy: Paraﬁa pw. św. Franciszka z Asyżu,
Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice, Gmina Komprachcice,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, Samorządowy Ośrodek Kultury,
gminne placówki oświatowe

Wszystkim dzieciom
udanego dnia

przyniesie mocc prezentów,

na które na pewno
Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka
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PROJEKT „DZIAŁAJ LOKALNIE”

Trzymamy kciuki!

30 listopada zakończyła się możliwość głosowania na jeden z ośmiu projektów wybranych przez
komisję Partnerstwa Borów Niemodlińskich z puli
projektów realizowanych w ramach programu
„Działaj Lokalnie”. Wyniki poznamy 14 grudnia
podczas II Forum Organizacji Pozarządowych
Borów Niemodlińskich.
Do rywalizacji o miano najlepszego wybrane
zostały projekty zrealizowane w na terenie gmin
Partnerstwa Borów Niemodlińskich w latach:
2013, 2014, 2015, 2016 lub kończące się w roku
2017. Wśród nich znakomite przedsięwzięcie
„Walczymy szydełkiem nie mieczem”, o którym
pisaliśmy w poprzednich numerach „Wieści” oraz
utworzenie siłowni „Paula Club” w Wawelnie
przez grupę młodych ludzi z tego sołectwa,
którzy wykazali się niezwykłą pomysłowością
i pracowitością w osiągnięciu założonego celu.
Celem konkursu jest promocja najlepiej zrealizowanych, najbardziej innowacyjnych i najbardziej
prośrodowiskowych inicjatyw „Działaj lokalnie”

na terenie Borów Niemodlińskich. Realizator
projektu, który otrzyma najwyższą liczbę głosów
w II etapie zdobędzie nagrodę w wysokości pięciu
tysięcy złotych. Spośród głosujących wylosowane
zostaną trzy osoby, które otrzymają zestawy
materiałów promujących Bory Niemodlińskie.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 grudnia
br. podczas II Forum Organizacji Pozarządowych
Borów Niemodlińskich w Niemodlinie, czyli spotkania przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, OSP,
KGW. Podczas Forum, jak zapewniają organizatorzy, „będzie czas na dyskusje, podejmowanie
kontrowersyjnych tematów, ale i wspólną pracę nad ewentualnymi tematami do projektów
i wzajemnych działań”. Do udziału w wydarzeniu
zapraszanych jest po dwóch przedstawicieli organizacji, działających na obszarze LGD Partnerstwo
Borów Niemodlińskich. Zgłoszenia na Forum
można dokonywać telefonicznie 77 4606 351
lub mailowo na adres: niemodlinskie@op.pl.

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

Opolskie karty dla mieszkańców gminy
W dniu 13 listopada br. Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka i Prezydent Miasta Opole
Arkadiusz Wiśniewski podpisali porozumienie w
sprawie możliwości korzystania z Karty „Opolska Rodzina” oraz Karty „Opolski Senior” przez
mieszkańców gminy Komprachcice.

Dzięki temu porozumieniu dzieci i młodzież do
lat 18 oraz osoby dorosłe powyżej 65 roku życia
korzystają z dostępu do obiektów zarządzanych
przez Miasto Opole za symboliczną złotówkę. Dla
mieszkańców gminy to wyczekiwana wiadomość
– wśród obiektów, z których będą mogli korzystać
są: basen „Wodna Nuta”, basen „Aquarium”, lodowisko Toropol, Ogród Zoologiczny, Galeria Sztuki
OPOLE, KOMPRACHCICE

Współczesnej . Karty mogą otrzymać rodziny
zamieszkujące gminę Komprachcice posiadający
na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci w wieku
do lat 18 oraz seniorzy powyżej 65 roku życia.
Aby otrzymać karty należy złożyć odpowiednie
wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Komprachcicach.
Karty miejskie to kolejne – obok Karty Dużej
Rodziny, obowiązującej na terenie całego kraju oraz Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (dla
mieszkańców województwa opolskiego), które
pozwolą ograniczyć wydatki przez możliwość
skorzystania ze zniżek, ulg oraz specjalnych ofert.

Pierwsze wnioski zostały złożone
Tuż po podpisaniu porozumienia między Miastem Opole i Gminą Komprachcice w sprawie
kart zniżkowych dla mieszkańców naszej gminy, odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w
Komprachcicach z pierwszymi beneficjentami
tej współpracy.

Wnioski o wydanie Karty „Opolska Rodzina” oraz
Karty „Opolski Senior” można składać już od 15
listopada br., osobiście w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Komprachcicach w godzinach pracy tej instytucji. Dodatkowo wnioski
będą przyjmowane w sobotę 2 grudnia br. w
godzinach od 8.00 do 12.00 oraz 11 grudnia
(poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 18.00.
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Forum seniorów

Monika Poremba – szefowa Koła Seniorów gminy
Komprachcice została powołana na członka
Forum Seniorów Województwa Opolskiego.
Zasiądzie w Komisji ds. Wiejskich.
14 listopada br. odbyło się spotkanie w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego, tego
dnia zostały wybrane władze Forum oraz członków komisji. Monika Poremba została członkinią
Komisji ds. Wiejskich.
Do Forum zostało wybranych 36 osób z terenu
całego województwa. Żeby znaleźć się w tym
gronie należało zgłosić się i złożyć wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz listę poparcia, którą podpisało co najmniej dziesięć osób. Nominacja na
członka Forum odbyła się 17 października br.
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.
- Ważne było, aby członkowie Forum działali
wolontariacko na rzecz seniorów – mówi Monika Poremba i dodaje, jak widzi swoją pracę
w tej organizacji: - Do końca miesiąca mamy
przedstawić trzy tematy związane z problematyką senioralną w regionie: jak ma funkcjono-

wać forum, co chcielibyśmy zmienić w kwestii
seniorów w województwie… Moim zdaniem
bardzo ważna jest modyfikacja „Karty Seniora”,
tak, aby mogły z niej korzystać nie tylko osoby
powyżej 65 roku życia, ale każdy, kto ukończył
60 lat. Na pewno będę starać się wpłynąć na
zmianę dostępu do rehabilitacji. Mam nadzieję,
że będzie ogólnodostępna i że będzie można
szybciej z niej skorzystać. Ważna jest również
profilaktyka w tym zakresie. Chciałabym zrobić
wiele, aby opolski senior był zadowolony, miał tani
dostęp do dóbr kultury, rekreacji, udziału w imprezach. Odchodzi już stereotypowe postrzeganie
seniora, który siedzi w domu i niańczy wnuki,
seniorzy wychodzą z domów i oczekują, że będą
mogli skorzystać z tego, co poza domem jest.
Wiadomo, że finanse nas trochę stopują, dużo
imprez robimy składkowych, a organizujemy wiele
przedsięwzięć dla naszych seniorów. Brakuje nam
jeszcze pewnych rzeczy, na przykład przydałoby
się radio, bo organizujemy gimnastykę, spotkania
z tańcami integracyjnymi, ale chcielibyśmy mieć
też fundusze na wyjazdy – jeździmy na wycieczki,

do kina. Dzięki temu nawiązujemy nowe kontakty,
także z innymi kołami. Marzymy, aby doposażyć
kuchnię w Samorządowym Ośrodku Kultury
w Komprachcicach, dobrze byłoby mieć piec
elektryczny, moglibyśmy organizować spotkania
kulinarne, zjeść ciepły posiłek – nie samotnie,
tylko wspólnie. Wiadomo, że sala, z której korzystamy nie jest tylko nasza, jest przechodnia,
ale w kuchni moglibyśmy mieć miejsce dla siebie.
W komprachcickim kole jest obecnie ponad 70
osób i wciąż zapisują się nowi członkowie.

OPOLE, KOMPRACHCICE

Emilia Waliczek - Prymus Opolszczyzny

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał
doroczne Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji.
Nagrody zostały wręczone podczas Regionalnego Święta Edukacji, 23 października 2017 r.
w Państwowej Szkole Muzycznej.

uwagę wszystkie osiągnięcia, zarówno wyniki
w nauce, olimpiadach przedmiotowych, jak też
w konkursach – na szczeblach: wojewódzkim,
ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Takie
sukcesy w minionym roku szkolnym odnosiła
właśnie Emilia Waliczek z Domecka, która otrzymała tytuł jako jedna z dziesięciu gimnazjalistów
Nagrodę mogą otrzymać osoby, które wyróż- wyróżnionych z obszaru całego województwa.
niają się w każdej dziedzinie życia. Brane są pod Gratulujemy!
INFORMACJE GMINNE

Czas na mieszkania

Jest szansa, aby zasoby komunalne Gminy Komprachcice zwiększyły się o kolejne mieszkania.
O sześć nowych lokali, będących własnością
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zabiega Wójt
Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka.

– 22 Lipca). W budynku tym jest sprzedanych
pięć mieszkań, sześć jest wolnych i cztery zasiedlone. Praktycznie od trzech lat rozmawiam
o możliwości ich przejęcia z WAM. Kilka tygodni
temu odwiedzili nas przedstawiciele Agencji
i rozważaliśmy przekazanie nam tych lokali - Mowa o mieszkaniach, które pozostały nie- nie w drodze przetargu, ale na podstawie innej
wykupione w piętnastomieszkaniowym bloku procedury. Ponieważ istnieje taka możliwość
w Polskiej Nowej Wsi, przy ulicy Lipcowej (dawniej wystąpiłem z pismem do WAM i czekam na

decyzję głównego szefa. Obecnie obowiązuje
wycena za te sześć mieszkań – ale od razu podkreślam, za pełną odpłatnością tych mieszkań
nie zdecydujemy się kupić. Będę walczyć o jak
najwyższą bonifikatę, a może ona wynieść nawet dziewięćdziesiąt pięć procent. Ostateczna
decyzja zależy od szefa WAM. Pozyskanie tych
zasobów rozwiązałoby sprawę braku na terenie
gminy mieszkań komunalnych i socjalnych.

WAWELNO

BADMINTON

Zabrakło naprawdę niewiele, aby strażacy z jed- tego roku w Kotorzu Małym, druhowie zajęli
nostki OSP Wawelno reprezentowali powiat na drugie miejsce, a druhny – trzecie.
szczeblu wojewódzkim zawodów sportowo-pożarniczych.
Warto odnotować, że Gmina Komprachcice była
jedyną, która ulokowała na podium dwa zespoły.
W zmaganiach jednostek straży pożarnych powiatu opolskiego, które odbyły się 30 września Gratulujemy!

W zawodach BWF Para-Badminton World Championships 2017, które odbyły się w Ulsan (Korea
Płd.) zawodniczka LUKS VICTORIA Domecko,
reprezentantka Polski, parabadmintonistka - Maja
Bartusz zdobyła srebro (debel) i brąz (singiel).
Pozostali zawodnicy kadry narodowej: Bartłomiej
Mróz wygrał brązowy medal (singiel), a Daria
Bujnicka i Oliwia Szmigiel brąz (debel).

Strażacy wysoko

Maja Bartusz ze srebrem
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NAGRODA STAROSTY OPOLSKIEGO

Nasza Magnolia: Linda Wencel
Można powiedzieć: zasłużone wyróżnienie! Linda
Wencel – instruktorka Samorządowego Ośrodka
Kultury w Komprachcicach, animatorka, liderka
społeczna, twórczyni i piosenkarka otrzymała
nagrodę „Magnolia Powiatu Opolskiego”.

Ustanowienie tej nagrody ma na celu wyróżnienie podmiotów, ich działalności, twórczości,
podkreślenie wybitnych osiągnięć, wyników
i efektów pracy polegającej na popularyzowaniu
pozytywnych wartości, działań wynikających
z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe,
zawodowe i statutowe obowiązki. Inicjatywa
ma za zadanie konsolidację różnych środowisk
powiatu opolskiego a także nobilitację osób,

instytucji, które wyróżniły się aktywnością społeczną, zawodową, przedsiębiorczością – pracą
na rzecz powiatu opolskiego. W tym roku wśród
wyróżnionych znalazła się Linda Wencel, o której napisano w uzasadnieniu tak: „Dziewczyna
o nietuzinkowej osobowości. Doświadczona
wokalistka i uzdolniona plastycznie artystka,
szczerze oddana pracy z dziećmi i młodzieżą.
Angażując się w przedsięwzięcia kulturalne, nie
pyta o wysokość gaży. Laureatka prestiżowych
nagród na festiwalach, konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Wspomaga finansowo
podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci.
Koncertuje charytatywnie na rzecz opolskich
hospicjów, osób niepełnosprawnych, cierpiących motto: „Przywróć mi wzrok, bym zobaczył obok
i potrzebujących wsparcia. Jej pracy przyświeca drugiego człowieka”

XII DZIEŃ PARTNERSTWA

Wolontariusze dla współpracy

Członkowie Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „PARTNER” oraz goście z Město Albrechtice spotkali się 10 listopada br. tradycyjnie
już w restauracji „Atlantis” w Komprachcicach,
by podsumować rok i zaplanować kolejne międzynarodowe działania.

– To są przede wszystkim spotkania ludzi, integracja i nawiązanie znajomości. Obecnie już kilkanaście rodzin nawiązało znajomości prywatne,
odwiedzają się. To właśnie nasz cel – stworzenie
takiej platformy do współpracy na poziomie
gminnym, która przyniesie też wartość dodaną:
przyjaźnie między ludźmi – podsumowuje Jan
W kolejnej edycji Dnia Partnerstwa uczestniczyło Przywara.
44 Czechów, wśród nich Mistostarosta Martin
Špalek oraz Jiří Kropáč i Jan Handlíř.
W GSP „PARTNER” nikt nie pracuje za pieniądze
– Po czeskiej stronie to bardzo mocne ogniwa – wszyscy członkowie organizacji, organizatorzy
naszej współpracy. W Czechach nie ma takiego imprez i realizatorzy projektów to wolonatriusze.
stowarzyszenia jak u nas, czy innej instytucji, – Każdy z nas pracuje społecznie, obsługujemy
ale współpracą międzynarodowa zajmuje się sami wszystkie imprezy – mamy bardzo dobry
tamtejszy urząd gminy – mówi Jan Przywara, zarząd, na który zawsze mogę liczyć – mówi
szef komprachcickiej organizacji.
prezes stowarzyszenia.
Rok, który się właśnie kończy jest dla stowarzyszenia najbogatszym pod względem wymiany Wiadomo już, że na Święto Gminy, które odbędzie
międzynarodowej. Brało w niej w roku 2017 się w czerwcu 2018 roku przyjedzie delegacja
w sumie około 800 osób.
z Czech i z Niemiec. Prezes Stowarzyszenia

pracuje także nad wydawnictwem, które ukaże
całą historię partnerstwa i współpracy międzynarodowej. Rocznice, które już niebawem czekają „PARTNERA” to dwanaście lat współpracy
z Czechami i dwadzieścia lat istnienia stowarzyszenia. Wydawnictwo opisujące tę historię będzie
z pewnością doskonałym podsumowaniem, ale
też prezentem z okazji zbliżających się jubileuszy.
DD

Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” gminami partnerskimi i społecznościami,
• działanie w zakresie rozwoju i promocji kultury,
w Komprachcicach powstało na wniosek Prze- • przyjmowanie i organizowanie wyjazdów de- sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
wodniczącego w 1997 r. w oparciu o podpisany legacji i zorganizowanych grup wszelkich or- • upowszechnianie wiedzy o gminach partnerukład partnerski między gminami Komprachcice ganizacji działających w gminach partnerskich, skich poprzez działalność informacyjną i współi Hasbergen.
• organizowanie oraz koordynacja kontaktów po- pracę ze środkami masowego przekazu,
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w szcze- między organizacjami działającymi na terenach • działalność wspomagającą rozwój wspólnot
gólności poprzez:
gmin partnerskich,
i społeczności lokalnych.
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz • organizowanie wspólnych imprez kulturalnych
rozwijanie kontaktów i współpracy między i sportowych,

Mistostarosta Martin Špalek:

– Nauczyłem się trochę języka polskiego, mieszkam blisko granicy, więc oglądaliśmy polską telewizję: przede wszystkim dobranocki. Oglądałem
„Bolka i Lolka”, „Reksia”, „Zaczarowany Ołówek”,
„Smoka Wawelskiego”. Dzięki znajomości języka łatwiej mi też zajmować się współpracą
z Polską, to jeden z moich obowiązków misto-

starosty (zastępca wójta – red.) Najtrudniejsze
we współpracy: brak odpowiednich funduszy.
To oczywiście nie wszystko, bo potrzebne jest
też dobre serce do współpracy, jednak, gdy są
pieniądze łatwiej jest realizować nasze plany
– możemy dzięki temu organizować wspólne
wizyty i poznawać nasze tereny. Co jest najlepsze? Właśnie wielkie serce, dobra atmosfera

i to, że nasze rodziny się poznają i to nie tylko
osoby starsze, ale coraz więcej młodych ludzi
nawiązuje przyjaźnie. Partnerstwo mamy również zawiązane z Gminą Biała, ale współpraca
ogranicza się tylko do wspólnych projektów. Od
kiedy zostałem mistostarostą kontynuuję linię
współpracy, którą wyznaczyli moi poprzednicy.
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WAWELNO, OCHODZE

Św. Marcin odwiedził wsie
Tradycyjnie w Wawelnie oraz w Ochodzach
odbyły się spotkania poświęcone św. Marcinowi
– dla gości były rogale oraz prezentacje artystyczne. To święto to zawsze okazja do spotkań
społeczności wsi. W Ochodzach, w których mieści
się kościół pod wezwaniem tego świętego, 11
listopada to szczególny dzień.
11 listopada to dzień, stanowiący zapowiedź
okresu świąt Bożego Narodzenia – wprowadza
wiernych w nastrój tajemnicy, wiary i czynienia
dobra. Symbolem tego jest św. Marcin. W dwóch
sołectwach gminy Komprachcice dzień ten jest
szczególnie obchodzony.
W Wawelnie, mimo złej pogody, nad stawkiem
zebrała się tak duża grupa mieszkańców sołectwa,
że rogale trzeba było przepoławiać, aby każdy
otrzymał świętomarciński smakołyk. Na szczęście były to naprawdę wielkie rogale… Spotkanie
rozpoczęła msza w kościele, po której wszyscy

ruszyli na spotkanie pod wiatą. Tutaj z kolei czekały zebranych wystąpienia uczniów wawelskiej
podstawówki. Program, promujący język niemiecki oraz postać św. Marcina przygotowała
Gabriela Rosiak, nauczycielka Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wawelnie.
– Pani Rosiak zawsze nas wspiera przy organizacji
tego święta. Zdecydowaliśmy, aby w ramach
współpracy przekazać szkole kredki, gumki, kleje,
papiery kolorowe, papier do ksero – otrzymali
od DFK Wawelno. Prezenty, które szkoła będzie
mogła wykorzystać podczas zajęć plastycznych
czy technicznych, zostały zakupione ze środków
DFK, natomiast impreza „Marcińskie Rogale”
otrzymała dofinansowanie z TSKN – mówi Hubert
Ignac, szef DFK w Wawelnie.
W Ochodzach, również po nabożeństwie w tamtejszym przepięknym, drewnianym kościele na teren rekreacyjny pod lasem przeszedł cały pochód
z jadącym na koniu św. Marcinem, w którego

wcielił się jeden z mieszkańców wsi. Mieszkańców
poprowadziła orkiestra dęta ze Szczepanowic,
która później dała jeszcze specjalny koncert,
umilając zebranym wieczór. Wcześniej odbyła się
scena przypominająca podzielenie się płaszczem
św. Marcina z potrzebującym. Podczas spotkania
można było kupić „cegiełki”, z których dochód
zostanie przeznaczony na renowację organów
w zabytkowym ochodzkim kościele.
DD
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KOŁO SENIORA

Smak pierników
Członkowie Koła Seniora z Komprachcic spotkali
się 16 listopada br. w Samorządowym Ośrodku
Kultury na wspólnym pieczeniu pierników i ciastek. Blachy ze słodkościami trafiły do piekarni
państwa Dydzików, a już upieczone – na andrzejkowe stoły.
To kolejna integracyjna akcja, w której seniorzy
chętnie uczestniczą, często bardzo aktywnie. Trzy
członkinie Koła przygotowały samodzielnie pierniki, które dostarczyły na listopadową imprezę,
jedna na podstawie własnego przepisu wyrobiła
ciasto, jeszcze inna pani przywiozła maszynkę
do kręcenia kruchych ciastek. Monika Poremba,
szefowa Koła przyznaje:
– Mieliśmy jeszcze w planie tańce integracyjne,
ale niestety, sygnał internetowy był zbyt słaby
i musieliśmy z tego punktu spotkania zrezygnować. Jednak samo przygotowanie pierników
i ciastek i to, że możemy się spotkać, porozmawiać
i pośmiać się, to dla nas bardzo ważne.

Przepis na ciasto na pierniki okazał się wyjątkowo
dobry. Jego autorka, Anna Pokraczyńska zdradza:
– Przygotowałam ciastko na pierniki, na podstawie
wypróbowanego przepisu, robię te pierniki już
trzeci raz – już po upieczeniu są miękkie, potem
można je zamknąć w pudełku i tak trzymać
miesiąc, wciąż będą miękkie i dobre.
Prócz pierników seniorzy przygotowali także
kruche ciasteczka. Ich przygotowanie nie jest
możliwe bez … maszynki do mielenia mięsa:
– Mam własną maszynkę, starego typu, chyba
jeszcze po mamie. To dzięki niej kręciliśmy ciasteczka kruche, na podstawie starego przepisu.
To taka maszynka, która służy do mięsa, ale
nasadka, którą można specjalnie zamontować
w maszynce pozwala robienie ciasteczek w różnych wzorach. Czy często po nią sięgam? Nie,
tak trzy razy do roku, przede wszystkim z okazji
świąt – mówi Anna Kuc z Domecka.

KOŁO SENIORA

Andrzejki u seniorów

Najszybciej na andrzejkowy parkiet ruszyli
członkowie Koła Seniora w Komprachcicach.
W restauracji „Atlantis” spotkali się mieszkańcy
naszej gminy oraz zaprzyjaźnione koło z Opola.

członków, którzy obchodzili ważne dla siebie
uroczystości: imieniny, urodziny. Specjalny prezent trafił przyjaciół z Opola. Seniorzy dowodzą,
że bawić można się w każdym wieku – sala była
pełna, a na parkiecie można było podziwiać
Podczas imprezy wręczono, zgodnie ze zwy- ciekawe choreografie.
czajem przyjętym w Kole, upominki dla tych

Anna Kuc przywiozła własną maszynkę, aby przygotować
kruche ciasteczka.

Monika Woźnica, Agnieszka Dobis, Cecylia Matuszek – w domu
przygotowały całe pudło pierników, które do seniorów z Komprachcic trafiły już polukrowane i ozdobione.
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POMAGAMY? POMAGAMY!

Niezwykła akcja charytatywna dla dzieci z domów dziecka
Fundacja Przyjaciółka rozpoczęła akcję, w której
uczestniczy Anna Dydzik, autorka niezwykle
popularnego bloga „Nieperfekcyjna Mama”,
pisarka, mieszkanka Polskiej Nowej Wsi. Akcja
Fundacji polega m.in. na zbieraniu pieniędzy
dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
„Mój Dom” w Opolu.

O zestawach pisałam już TUTAJ. Oczywiście
wszystkie, z których korzystały dzieci w placówce,
zostały z nimi.
Kreatywność dzieciaków przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Wymieniali się ozdobami, podpowiadali sobie pomysły na kolejnego lizaka,
współdziałali.

Wspierając akcję „Nieperfekcyjna Mama” odwiedziła dzieci, mieszkające w tej placówce, wspólnie
z nimi przygotowała moc słodkości, które wraz
z innymi wartościowymi przedmiotami trafiły
na aukcje, które rozpoczęły się 20 listopada.
Zapraszamy do przeczytania tekstu, który ukazał
się na blogu nieperfekcyjnamama.pl i wsparcia potrzebujących. Niebawem święta – niech
wszyscy maja podobne szanse, aby spędzić je
wyjątkowo pięknie.

Spędziliśmy z nimi kilka fajnych godzin. Poznałam
niesamowitych, młodych ludzi, którzy chętnie
opowiadali o Domu i o zasadach tu panujących.
Nie będę ukrywać, że wzruszyłam się na widok
dziecięcych pokoi i ogromnego stołu w jadalni.
Panie opiekunki zaimponowały mi swoją cierpliwością, opanowaniem i zamiłowaniem do swojej
pracy. Trzeba mieć ogromne serce, żeby móc
wybrać taką profesję…

NIEZWYKŁA AKCJA CHARYTATYWNA DLA
DZIECI Z DOMÓW DZIECKA
Możliwość niesienia komuś pomocy to fantastyczne uczucie. Możliwość sprawienia radości
dzieciom to uczucie równie piękne. A gdyby
połączyć ze sobą te dwie możliwości to mamy
zbiór emocji nie do opisania.
Dzięki współpracy z marką Simba doświadczyłam
właśnie czegoś takiego.
Pewnego pięknego, słonecznego dnia udaliśmy
się do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
„Mój Dom” w Opolu, w której mieszkają dzieci
od szóstego roku życia. Organizatorzy przygotowali kilkanaście zestawów zabawek Smoby Chef.
Zajęcia rozpoczęły się krótkim wprowadzeniem
na temat historii czekolady. Dzieciaki chętnie
słuchały, włączały się do rozmowy, odpowiadały
na pytania. Atmosfera była fantastyczna.
Zabawki i czekolada to coś, co dzieci kochają
najbardziej. Nie mogło więc zabraknąć uśmiechu
i radości, gdy montowaliśmy zestawy, a potem
rozpuszczaliśmy czekoladę. Miło było widzieć, że
można sprawić komuś tyle niezwykłej zabawy.

Cel naszych warsztatów był jednak jeszcze większy. Chcemy zebrać pieniądze dla tej placówki.
Chcemy, żeby żyło im się w Domu jak najlepiej
i jak najłatwiej. Do tego niezbędne są odpowiednie środki. Wszystkie słodycze wykonane
przez dzieci są więc wystawione na licytacje.
Dochód ze sprzedaży w całości zasili ich konto.
Nie szczędźcie złotówek. Właśnie teraz i Wy
możecie połączyć możliwość niesienia pomocy z możliwością sprawienia ogromnej radości
maluchom. Dodatkowo możecie również zakupić
zestaw Smoby Chef dla swoich dzieci (na przykład w prezencie świątecznym), a te pieniądze
także trafią do „Mojego Domu” w Opolu oraz
wystawić na aukcji swój własny produkt i w ten
sposób pomóc…
Aukcje wystartowały 20 listopada i potrwają 4
tygodnie. W każdym tygodniu można wylicytować po 12 zestawów słodyczy wykonanych przez
dzieci oraz zabawki Smoby Chef.
Wesprzyj Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą
"Mój Dom" w Opolu. Wylicytuj wykonane przez

dzieci słodycze lub zabawki Smoby. Dochód z ich
sprzedaży trafi do maluchów zamieszkujących ten
dom dziecka. Więcej o akcji znajdziesz na stronie
www.gotujzesmoby.pl
Zbiórkę prowadzi: Fundacja Przyjaciółka
(krótko o fundacji poniżej)
Fundacja Przyjaciółka została założona przez
wydawnictwo Edipresse z inicjatywy pracowników tygodnika „Przyjaciółka”.
„Przyjaciółka” często opisywała trudne problemy i starała się pomagać, razem ze swoimi
czytelniczkami, w ich rozwiązywaniu. Takich
akcji na swoim koncie pismo ma bardzo wiele.
Fundacja Przyjaciółka powstała, aby realizować
długoletnie programy pomocy, które w sposób
wymierny i trwały mogą wpływać na poprawę
trudnej sytuacji jej podopiecznych.
W działalności Fundacji najważniejsza jest pomoc
na rzecz dzieci, przede wszystkim tych które
wychowują się poza własną rodziną, ale również
podejmowanie działań wspierających rodziny.
Niesiemy też pomoc tym dzieciom, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam
dorosłym wydają się często nie do pokonania:
kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego,
utrzymującą się z darowizn.
(informacja ze strony Fundacji)
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Jesteśmy dumni

10 listopada br. mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. Franciszka z Asyżu oraz uroczystym
apelem rozpoczęły się obchody Narodowego
Święta Niepodległości (uzupełnieniem obchodów był Bieg Niepodległości „Komprachcicka
Dycha”, o którym piszemy na stronie obok).
Mieszkańcy gminy zostali zaproszeni do udziału
w nabożeństwie połączonym z ceremoniałem
wojskowym, którzy zapewnili żołnierze 91 Batalionu Logistycznego z Komprachcic. Gospodarzami
uroczystości był Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka oraz Dowódca Batalionu – ppłk
Arkadiusz Serówka.
Po nabożeństwie na placu przy kościele odbyła
się uroczysta zbiórka, w której uczestniczyły
przedszkolaki z terenu gminy – reprezentowana
była każda placówka. Dzieci trzymały w rękach
biało-czerwone chorągiewki, dumnie nosiły pa-

triotyczne kotyliony. Wójt Leonard Pietruszka
podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę,
że patriotyzm, miłość do Polski, powinien być
elementem codziennej edukacji i wychowania.
Dzięki współpracy samorządu oraz jednostki
wojskowej najmłodsi mieszkańcy gminy i biorący
udział w święcie dorośli mieli możliwość uczestniczenia w wyjątkowym ceremoniale. Odśpiewano
razem z żołnierzami Hymn Rzeczypospolitej
Polskiej, podczas którego uroczyście wciągnięto
na maszt polską flagę. Następnie odbył się Apel
Pamięci, a dla uhonorowania Narodowego Dnia
Niepodległości żołnierze kompanii honorowej
oddali salwę honorową.
Uroczystość miała również oprawę artystyczną,
którą zapewnili uczniowie szkół oraz artyści:
Linda Wencel i Robert Klimek. Święto było również okazją do wręczenia nagród przedszkola-

kom i uczniom, którzy brali udział w konkursie
plastycznym o tematyce niepodległościowej
(prace zostały zaprezentowane podczas Biegu Niepodległościowego w hali OSiR). Komisja
wyróżniła prace następujących autorów: grupę
„Biedronki” Publicznego Przedszkola w Polskiej
Nowej Wsi, pracujące pod opieką Aliny Wolak,
klasę III Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie z wychowawcą Małgorzatą Szczubiał
oraz uczniów klasy I B Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach z wychowawcą
Patrycją Ressel.

PIŁKA RĘCZNA

Zapraszamy na turniej

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 8, 9 i 10 grudnia br. odbędzie się kolejna
edycja turnieju piłki ręcznej „Komprachcickie
Mikołajki”. Piłkarskie zmagania odbędą się
w trzech kategoriach wiekowych.

Tarnów Opolski, OSiR Komprachcice
W sobotę 9 grudnia zagrają młodzicy (r.2003
i młodsi). W tej kategorii wystąpią: Orzeł Opole,
Moto Jelcz Oława, UKS „31 Rokitnica” Zabrze,
OSiR Komprachcice.
W niedzielę 10 grudnia zagrają juniorzy młodsi
W piątek 8 grudnia zagrają drużyny w najmłodszej (r.2002 i młodsi). W turnieju wystąpią: MOS
kategorii – dzieci (r. 2005 i młodsi). W turnieju Wrocław, Moto Jelcz Oława, OZPR`02, OSiR
wystąpią drużyny: Orzeł Opole, Olimp Grodków, Komprachcice.

Kibiców zapraszamy do wspólnego dopingowania
młodych zawodników. Każdego dnia zawody
rozpoczynają się o godzinie 9.00. Turniej dzieci
i młodzików jest współfinansowany przez Opolską Federację Sportu. Turniej juniorów młodszych
jest współfinansowany przez Powiat Opolski
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III KOMPRACHCICKA NIEPODLEGŁOŚCIOWA DYCHA

Ponad dwustu biegaczy

Tegoroczny bieg organizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się tego roku
wyjątkowo 12 listopada. Nie zmieniło to jednak
ani frekwencji, ani wyników, ani organizacji
wydarzenia, która jak zwykle stała na bardzo
wysokim poziomie. III Komprachcicka Niepodległościowa Dycha skupiła 228 biegaczy.
Trasa Biegu Niepodległości „Komprachcicka Dycha” uznawana jest przez zawodników za wymagającą. Mimo utrudnień, jakie zafundował
biegaczom nocny deszcz, pierwszy zawodnik
na mecie pojawił się już po 34 minutach. W tym
roku wśród startujących był również dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach –
Arkadiusz Tabisz, który metę przekroczył po 51
minutach i 22 sekundach. Taki wynik dał mu 117
miejsce:

– Startowałem po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Zostawiłem sobie taką
furtkę, że jakby się okazało się, że nie wszystko
jest dopięte na ostatni guzik, to nie pobiegnę.
Udało się jednak nad wszystkim zapanować
przed startem.
Pierwsza trójka zawodników, którzy pojawili
się na mecie to reprezentanci LUKS-MGOKSiR
Korfantów, wśród nich olimpijka Barbara Niewiedział. Paraolimpijka przebiegła dystans w 36,38.
Najlepszy czas miał jej klubowy kolega: Marcel
Chodura przybiegł po 34,11, a drugi: Paweł Krawczuk (35,36). Pierwszym mieszkańcem gminy
Komprachcice, który przekroczył linię mety był
Patryk Pikos z Polskiej Nowej Wsi, a mieszkanką:
Agata Majer. Drugie miejsca zajęli odpowiednio:
Marek Tracz i Lucyna Obstol, a trzecie: Denis
Pikos oraz Joanna Zyla.

Każdy z zawodników otrzymał medal, pamiątkowy numer, z którym startował, pakiet finiszera,
a zwycięzcom wręczono nagrody: puchary oraz
sprzęt sportowy, natomiast wśród wszystkich
zawodników rozlosowano nagrody.
– Sukces tej imprezy to przede wszystkim zasługa organizatorów. Chciałbym podziękować
wszystkim pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach na czele z Arkiem
Tabiszem. Oklaski dla ciebie i całego teamu,
wielkie podziękowania dla współorganizatorów,
żołnierzy, wolontariuszy, strażaków. Na pytanie
„pomożecie? ” nawet nie odpowiadali, tylko
po prostu przyszli. Za rok sto lat niepodległości
Polski, a w Komprachcicach czwarta edycja biegu.
Mam nadzieję, że znów się wszyscy spotkamy
co najmniej w tym samym składzie – mówił
Wójt Gminy Komprachcice, Leonard Pietruszka.

ARKADIUSZ TABISZ, DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KOMPRACHCICACH:
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
osobom, które zdecydowały się wziąć udział
w biegu i w ten sposób uczcić 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz zmierzyć
się z innymi na trasie biegu. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które włączyły
się w organizację biegu. Bez Was nie byłoby
możliwie zorganizowanie tak dużej imprezy. Ser-

decznie dziękuję: wolontariuszom i nauczycielom
(Andrzejowi Bartnikowi, Marcinowi Janeckiemu,
Witoldowi Kawulokowi) z PSP w Komprachcicach,
strażakom z gminnych jednostek OSP, Opolskiej
Grupie Poszukiwawczo Ratowniczej i Leszkowi
Koisowi, harcerzom z "DW 5 Żywioł", pracownikom Urzędu Gminy w Komprachcicach z Wójtem
Leonardem Pietruszką na czele, Mirkowi Śnigórskiemu za fantastyczne prowadzenie imprezy,
Tomkowi Kukule, Joannie Sarnickiej, Bartkowi
Mędreckiemu, Krzysztofowi Szopie, Sławkowi

Hetmańskiemu, partnerom Biegu, którymi byli:
Stowarzyszenie BIEG OPOLSKI, KomunikatorPR,
Tartak Prószków, Stowarzyszenie OPOLE BIEGA,
sponsorom: Struxi Developer, Merzdorf, wszystkim przyjaciołom i ludziom dobrej woli. Słowa
podziękowania kieruję ku pracownikom Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, szczególne
uznanie należy się zwłaszcza Bartłomiejowi
Jasiówce za olbrzymi wkład w organizację tej
imprezy. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną edycję biegu.
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MISTRZOWSKIE TROPIENIE

Poszli po śladzie

Psy z terenu całej Polski oraz z Czech zjechały ze swoimi właścicielami do Komprachcic,
by wziąć udział w eliminacjach do Mistrzostw
Świata Owczarków Niemieckich IPO FH oraz
Grand Prix Opola. Najlepiej tropił pies Aronis,
którego właścicielem jest Sławomir Jaszcza.
Na polach i łąkach w okolicach Domecka (centrum
zostało uruchomione w kompleksie sportowym
OSiR przy ulicy Rolniczej) zostały wyznaczone
kwatery, w których psy chodziły „po śladzie”.
W zależności od konkurencji przed zwierzętami
stanęły łatwiejsze i bardzo poważne wyzwania.
– Nasze zawody odbywają się w sześciu konkurencjach. IPO FH to Otwarte Mistrzostwa Polski
Owczarków Niemieckich, które są kwalifikacjami
do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2018
roku na Słowacji. Jednocześnie psy startują
w Grand Prix Opola w kategoriach: IPO FH, FH1‒2,
FPr 1‒3 – tłumaczy Marta Trela z opolskiego
oddziału Polskiego Związku Kynologicznego.
Przygotowania do mistrzostw trwały kilka tygodni. Organizator, którym był opolski oddział
Polskiego Związku Kynologicznego przygotował trasy oraz logistykę na poziomie wysoko
ocenionym przez uczestników. Obserwowanie
zawodów przez osoby, które nie zajmują się
tą dyscypliną, mogło wydawać się banalne – pies
szuka przedmiotów – jednak tropienie wymaga
specjalnych przygotowań. Każda trasa to „ślad”
wyznaczony przez deptacza (w tych zawodach
było ich pięciu), który zostawia na ścieżce przedmioty, przesiąknięte jego zapachem (proste
przedmioty wykonane z różnych materiałów,

noszone są w kieszeniach deptacza przez pół
godziny). W najtrudniejszej kategorii IPO FH
tak rozłożony „ślad” zostaje odłożony na trzy
godziny. W przypadku kategorii psów najmniej
doświadczonych w tropieniu, zawodnik sam
rozkłada przedmioty, a pies wchodzi na trasę
już pół godziny później.
Zasady, obowiązujące w tych konkurencjach
są niezwykle ostre – pies nie tylko musi przejść
wyznaczoną trasę nie odstępując zbytnio od „śladu”, w przypadku wytropienia przedmiotu waruje,
a znaleziony przedmiot trzyma równo między
przednimi łapami, ale musi też zachować odpowiednią sylwetkę i nie dać się zwieść tzw.
śladowi zwodniczemu (układany jest przez innego
deptacza, aby nie pokrywały się zapachy). Pies
w zawodach musi radzić sobie sam, właściciel
trzyma je jedynie na dziesięciometrowej linie
i nie może w żaden sposób zachęcać i kierować swoim podopiecznym, nie wydaje poleceń,
w ogóle z nim nie nawiązuje kontaktu. Odstąpienie od regulaminu powoduje natychmiast
przerwanie tropienia przez sędziego. Mniejsze
przewinienia powodują utratę punktów. Punkty
karne mogą być odebrane na przykład za zrobienie przez psa zbędnej pętli, przejścia po łuku nie
tak, jak powinien, ugryzienie przedmiotu. Z każdej
konkurencji na 100 możliwych punktów trzeba
otrzymać minimum 70. Sławomir Kawka z Łodzi
z sześcioletnim Shogunem i dwudziestoletnim
doświadczeniem w tej dyscyplinie jako jeden
z dwóch startujących w najwyższej kategorii,
wyznaczającej reprezentantów do Mistrzostwa
Świata, w pierwszym dniu „zakończył ślad”. W

drugim dniu zawodów nie odniósł jednak sukcesu
i tylko jeden pies otrzymał nobilitację na mistrzostwa – Aronis Sławomira Jaszczy.
– W imieniu związku chcieliśmy bardzo podziękować panu Arkadiuszowi Tabiszowi za umożliwienie
organizacji zawodów w Komprachcicach. Mam
nadzieję, że spotkamy się tutaj za rok – podsumowała Marta Trela.

DOBRO WRACA

Pomoc dla Bogusza

przebita wielokrotnie. Wystarczył jeden dzień,
aby koszulka została wylicytowana za wysoką
kwotę 1600 zł przez Bożenę Całkę.
– Dziękujemy za tak wysokie wylicytowanie tej
koszulki. Pamiętajmy: dobro wraca – mówi Piotr
Cena wywoławcza koszulki z autografami za- Wochna, zawodnik komprachcickiego teamu.
wodników BERLANDU – 50 złotych – została W ramach akcji piłkarze zebrali w sumie 1926.66 zł.
Piłkarze drużyny BERLAND zorganizowali aukcję
charytatywną, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie małego chłopca, Bogusza,
który zmaga się z chorobą Battena.

WAWELNO

Pospolite ruszenie

W sołectwie trwały jesienne prace porządkowe,
m.in. wyremontowano kaplicę cmentarną i zagospodarowano teren obok, wyposażono obiekt
w nagłośnienie, umożliwiające prowadzenie
uroczystości pogrzebowych. Wszystkie prace
mieszkańcy zaangażowani w przedsięwzięcie
wykonali społecznie.

Sołeckiej oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno. Wspólnymi siłami odnowili elewację kaplicy (została położona siatka oraz tynk akrylowy),
pomalowali jej wnętrze, wyremontowali dach,
położyli kostkę brukową, zamontowali zakupione
ławki. Koszt zakupu niezbędnych materiałów
i usług tej części działań wyniósł 8500 zł. Kaplica
została też wyposażona w nagłośnienie zakupioPrace przy kaplicy skupiły w sumie kilkadziesiąt ne z datków sponsorów oraz wpłat mieszkańców
osób – sołtysa Józefa Kremera, członków Rady wsi. Koszt zakupu systemu – 7950 zł. Teren przy

kaplicy został również zagospodarowany – w ramach siedemdziesięciolecia programu „Odnowa
Wsi w Województwie Opolskim” zakupiono
drzewka i krzewy (740 zł). Torf , kamień i włókno
kosztowało 1500 zł. To nie koniec zmian przy
kaplicy cmentarnej w Wawelnie – przy obiekcie
powinny znaleźć się miejsca parkingowe. To
jednak kolejny cel, jaki społeczność sołectwa
stawia przed sobą.
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Palenie w piecu - oszczędne i bez dymu
Nastała jesień, a wraz z nią długie wieczory, które
niestety zmuszeni jesteśmy spędzić przy szczelnie zamkniętych oknach. O spacerach możemy
zapomnieć. Otaczające nas o zmierzchu opary
to niestety nie jesienne mgły, ale dym wydobywający się z kominów wielu domów naszej wioski.

Na czym polega nowa metoda rozpalania?
Po prosu – wsyp dużo węgla, zapal go od góry
i nie dosypuj już nic. Gdy palisz tradycyjnie nie
ma możliwości dokładnego spalenia węgla. Uzyskasz to rzucając żar na węgiel, a nie jak do tej
pory odwrotnie.
Paląc “tradycyjnie” — przez rozpalanie na ruszcie
i częste dosypywanie paliwa — tracisz większość
lotnych składników paliwa, a tych jest 30% w węglu i aż 70% w drewnie. Prócz tego czekają cię
problemy takie jak: smoła, grube pokłady twardej
sadzy oraz gryzący dym za oknem i w kotłowni.
Rozpalanie “od góry” pozwala spalić większość
lotnych składników paliwa. Dzięki temu znika
smoła, sadzy jest niewiele i daje się usuwać zmiotką
a dym znika w kilkanaście minut po rozpaleniu.
Rozpalić od góry można niemal dowolne paliwo:
węgiel dowolnego pochodzenia, zarówno drobny
jak i grubszy, drewno, brykiety, itd. Rozpalanie
od góry nie ma zbytnio sensu w przypadku węgla kostki oraz koksu. Aby bezpiecznie rozpalać
od góry kotłownia i instalacja grzewcza muszą
być zbudowane zgodnie z przepisami i utrzymane w dobrym stanie. Poprawnie wykonana
instalacja poradzi sobie z sytuacją zagotowania
wody. Głównym ryzykiem przy rozpalaniu od góry
jest konieczność wsypania na raz większej ilości

węgla, co może ujawnić nieszczelności kotła, które
dotąd nie rzucały się w oczy, a teraz spowodują
niekontrolowany wzrost temperatury. Kluczowym
obszarem kotła, który musi być w miarę szczelny,
są dolne drzwiczki i popielnik. I jeszcze jedno aby
zastosować tę metodę musisz mieć pewność,
że masz kocioł górnego spalania (90% kotłów).
Grafika: czysteogrzewanie.pl
Źródła: twoja energia.pl, czysteogrzewanie.pl, waznamisjazdrowaemisja.pl, nfosigw.gov.pl, komprachcice.
blogspot.com

Inspektoratu Ochrony Środowiska
skorzystaj z bezpłatnej aplikacji mobilnej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość
powietrza w Polsce” – wyniki pomarów odnoszą
powietrze.gios.gov.pl – bieżące dane pomiarowe, się bezpośrednio do potencjalnego wpływu zaostrzeżenia, mapy publikowane przez Głównego nieczyszczeń na zdrowie oraz innych aplikacji, jak:

„Kanarek – jakość powietrza”, czy „SmokSmog”.
W dniach największego stężenia pyłów nie wychodźmy na spacery i nie uprawiajmy sportu
na powietrzu, ograniczmy też przebywanie na zewnątrz lub – jeśli to konieczne – użyjmy maski
przeciwsmogowej, unikajmy otwierania okien.

Niska emisja – emisja produktów spalania paliw
stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze
źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na
wysokości nie większej niż 40 m. Wyróżnia
się emisję komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisję
przemysłową.
Źródła emisji silnie rakotwórczego benzopirenu
(występuje w dymie podczas spalania niecałkowitego): energetyka - 2%, przemysł - 11%, niska
emisja - 87%

Źródła emisji pyłu PM10 (pył zawieszony o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - do 10
mikrometrów, które są wystarczająco małe, aby
móc przeniknąć głęboko do płuc): rolnictwo - 4%,
inne źródła - 8%, energetyka - 9%, transport drogowy - 10%, przemysł - 17%, niska emisja - 52%

niewydolność oddechową i inne choroby. Smog
nieodłącznie wiąże się z niską emisją, czyli emisją
pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z domowych palenisk i pieców grzewczych, a także
lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie
odbywa się w sposób nieefektywny. Głównym
źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce są
gospodarstwa domowe. Odpowiadają one za
prawie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego, większość (ok. 85%) emisji WWA (trwałe
zanieczyszczenia organiczne, które charakteryzują się tendencją do bioakumulacji i długim
okresem półtrwania w środowisku). Zanieczyszczenia, których są wynikiem działań ludzi to tzw.
niska emisja powierzchniowa (nazwa pochodzi
od „niskich kominów”, nie od niskiego poziomu

zanieczyszczeń – patrz: ramka). Od kilku lat,
gdy nadchodzi sezon grzewczy, zadajemy sobie
pytanie, jak ograniczyć niską emisję i zagrożenie
występowania smogu, tak, by żyć dłużej i zdrowiej
oraz dbać o środowisko?
Do proponowanych przez ekologów rozwiązań
należą: zmiana środka komunikacji na publiczną;
sadzenie drzew, które pełnią przecież bardzo
ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej jakości
powietrza (w procesie fotosyntezy wykorzystują
dwutlenek węgla i zmieniają go w tlen); zwracać
uwagę na sąsiadów, a zwłaszcza na to, czym palą
w swoich kotłach (czarny, śmierdzący dym to
ważny sygnał i czas na reakcję!); jeśli to możliwe,
wybierajmy do ogrzewania mieszkań i domów
instalacje odnawialnych źródeł energii.

Gaz nie podłączony, piece stare a paliwo grzewcze
drogie. Czy jest zatem możliwe oszczędne i mniej
trujące ogrzewanie naszych budynków? Okazuje
się, że tak. Aby palić bez dymu i ciągłego biegania
do kotłowni, nie potrzeba drogich technologii
— wystarczy nauczyć się palić właściwie, czyli
rozpalać od góry.
Korzyści z rozpalania od góry:
– oszczędzasz pieniądze – więcej ciepła za tę samą
cenę – twój piec spala opał, zamiast wypuszczać
go kominem.
– oszczędzasz czas – rozpalasz raz i masz spokój
na 12 do 24 godzin. Nie musisz biegać i dokładać
węgla, pilnować, aby nie wygasło, nie musisz
wstawać w nocy i dokładać
– masz ciepły dom – zmieniając filozofię ogrzewania z przepalania na ciągłe grzanie, masz zawsze
komfort cieplny w domu za zbliżoną cenę
– chronisz swoje zdrowie – przestałeś produkować
kłęby trującego dymu
SPRAWDZAJ, CZYM ODDYCHASZ –
INFORMACJI SZUKAJ NA STRONACH
INTERNETOWYCH:

SMOG – WSPÓŁCZESNY WRÓG

Co możemy zrobić?

Późna jesień i zima oraz związane z tymi porami
mroku palenie w piecach sprzyja powstawaniu
gęstego dymu. Zauważalne jest to zwłaszcza
w zwartej zabudowie, także na terenie gminy
Komprachcice.
Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne,
które polega na współwystępowaniu różnych
zanieczyszczeń powietrza, w większości spowodowanych działaniem ludzi, połączonych
z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
(np. duża wilgotność powietrza, brak wiatru).
Szkodliwe pyły, które wchodzą w skład smogu
połączone ze znaczną wilgotnością są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Może wywołać
alergię, astmę, przewlekłe zapalenia oskrzeli,
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Młodzi artyści w „Starym Domu”
„Stary Dom” w Domecku to wyjątkowe miejsce
na muzycznej mapie świata – tutaj koncertują (najczęściej są to jedyne takie występy
w Polsce!) wybitni i znani artyści, grający rocka,
bluesa, jazz. Wyjątkowa atmosfera tego klubu
oraz repertuar sprawia, że publiczność zawsze
dopisuje. Podobnie było 19 listopada, podczas
koncertu młodych artystów – przede wszystkim
mieszkańców Domecka. To efekt współpracy
Ireny i Jana Cieślików – właścicieli „Starego
Domu” oraz lokalnych społeczników.
Gmina Komprachcice to muzykalne środowisko: możliwość kształcenia się wokalnie i instrumentalnie daje Samorządowy Ośrodek
Kultury w Komprachcicach, Szkoła Wokalisty
w Prószkowie oraz instytucje muzyczne z Opola:
Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Szkoły YAMACHA. Pomysł niedzielnego koncertu spodobał
się twórcom „Starego Domu”, którzy udostępnili
scenę adeptom sztuki instrumentalnej i wokalnej.
W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się
liderzy społeczni z Domecka, a głównym celem
tej inicjatywy było zgromadzenie i zaprezentowanie muzykującej i śpiewającej młodzieży
z Domecka. Dołączyli do nich gościnnie również

przedstawiciele Komprachcic, Polskiej Nowej Wsi
i Górek (gm. Prószków).
Publiczność ku zadowoleniu organizatorów dopisała nadspodziewanie, wśród gości był Wójt
Gminy Komprachcice, Leonard Pietruszka, który
gorąco oklaskiwał występujących:
– To bardzo ważna inicjatywa, bo z jednej strony
powstała możliwość zaśpiewania i zagrania na
prawdziwej scenie, w miejscu wyjątkowym, jakim jest „Stary Dom”, a z drugiej okazało się, że
współpraca przedsiębiorców ze społecznikami
jest możliwa i daje doskonałe efekty.
Inicjatorem koncertu był Julian Halikowski, w organizację zaangażowała się Aleksandra Czech,
konferansjerkę oraz obsługę akustyczną i nagłośnienie zapewniła rodzina Waliczków, a główną
prowadzącą koncert była Wiktoria Czech. Scenariusz oraz nadzór merytoryczny i muzyczny nad
artystami i całością koncertu zapewnił instruktor
SOK – Lechosław Mól.
Pomysł został doceniony przez publiczność,
prezentacje podsumowała emerytowana nauczycielka szkoły podstawowej w Domecku –
Irena Morzyk:
– Uważam, że koncert był świetny. Po pierwsze dlatego, że można było zobaczyć, jak wielu

młodych ludzi gra i śpiewa – sama nie wiedziałam, że tych osób jest aż tyle. Widać było, ile
pracy zostało włożonej w przygotowanie się do
występów. Po drugie – bardzo ciekawy i różnorodny repertuar. Podziękowałam spontanicznie
po koncercie dzieciom, młodzieży i rodzicom,
przypominając, że jeśli ktoś robi coś więcej niż
musi to jego podróż przez życie jest bogatsza,
ciekawsza i piękniejsza. Warto było wysłuchać
koncertu od początku do końca.

DOMECKO

Gmina zdobyła pieniądze na park
Zapewne już niebawem zostanie podpisana
umowa między Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego a Gminą Komprachcice
na realizację projektu "Rewitalizacja parku
w Domecku - udrożnienie stawu i odtworzenie
ścieżek parkowych".
To obecnie jeden z większych gminnych projektów, jego realizacja jest odpowiedzią na potrzeby
i oczekiwania mieszkańców, którzy w renowacji
parku widzą nie tylko stworzenie miejsca dla
siebie, ale też miejsce ważne dla promocji całej
gminy.
– W parku wiele się dzieje, w przywrócenie mu
świetności zaangażowała się lokalna społeczność,
ale będzie działo się jeszcze więcej. Projekt,
o który zawalczyliśmy z sukcesem, to ważne

przedsięwzięcie dla całej gminy – mówi Wójt
Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka i dodaje: – Musimy dbać o nasze zasoby historyczne
i przyrodnicze, tym bardziej cieszy mnie fakt,
że jesteśmy już na końcowym etapie sięgnięcia
po fundusze. Niestety, ze względu na to, że ocena wniosków trwała dłużej niż zakładaliśmy,
rewitalizacja parku rozpocznie się w przyszłym
roku. Wierzę, że tworzymy miejsce, z którego
będą korzystać nie tylko mieszkańcy Domecka,
ale całej gminy.
W ramach operacji planuje się oczyszczenie
rowów melioracyjnych i stawu znajdującego
się w parku, wytyczenie i odtworzenie ścieżek
parkowych oraz montaż drewnianych mostków,
pomostu, ławek z oparciem i koszy na śmieci. Park
jest zabytkiem powstałym w 1800 r. o powierzch-

ni ponad 4 ha. Jego obecny stan uniemożliwia
wykorzystywanie go do celów turystycznych,
edukacyjnych czy integracyjnych. Przez lata
zaniedbywany, w 2013 r. został przejęty przez
Gminę Komprachcice od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. W latach ubiegłych
park był jednym wielkim dzikim wysypiskiem,
a staw i rowy miejscem spuszczania ścieków
sanitarnych. Sytuacja zaczęła zmieniać się na lepsze po wybudowaniu w Domecku kanalizacji.
Realizacja tej inwestycji posłuży zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców, którzy po jej zakończeniu planują „ożywić „park społecznie, tworzyć
miejsca spotkań i rekreacji, brać aktywny udział
w promowaniu jego przyrodniczych walorów.
Koszt całego projektu: 471475 zł, w tym dotacja:
299 999 zł.
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Czym jest szczęście… mówią bajki
„Czym jest szczęście mówią bajki... w przestrzeni
wielokulturowości Śląska Opolskiego” to tytuł
projektu realizowanego w ramach konkursu
grantowego „Opolskie EDUKO 2017” przez bibliotekarzy Regionalnego Zespołu Placówek
Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Opolu. Warsztaty kulturowo-literackie skierowane do uczniów IV-VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku trwały
od początku września do końca października
tego roku.

Celem projektu było promowanie dziedzictwa
kulturowego Śląska Opolskiego, poprzez rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci. Przestrzenią
do rozmowy stała się literatura podejmująca
temat szczęścia. W realizacji projektu wykorzystano bajki narodowości związanych kulturowo
oraz historycznie z regionem Śląska. Były to bajki
czeskie, niemieckie, ukraińskie, romskie, a także
bajki polskie.
Na zajęciach uczniowie zapoznali się z kulturą czeską, zwyczajami oraz z historią,, czeską”
naszego regionu. W części artystycznej, która
okazała się bardzo kreatywna, uczestnicy projektu
stali się ilustratorami (stworzyli ilustracje do czeskiej bajki,, Czarodziejska fujarka”), aktorami,
tancerzami i projektantami swoich osobistych
kubków szczęścia. Te wszystkie działania stały
się pretekstem do rozmów o szczęściu, o pojmowaniu szczęścia w kontekście poznanej bajki oraz
do wytworów doświadczanej sztuki. Na koniec
zajęć zostało uzupełnione Magiczne Drzewo
w specjalne owoce szczęścia.
Podczas projektu uczniowie mieli do czynienia również z kulturą ukraińską. Opowiadała im
o niej Olena Vlasenko, zwracając uwagę na to,
co łączy Polskę z Ukrainą, a także na to, co nas
różni. Posiłkując się ukraińską bajką „Dlaczego
zające są szare? ” zastanawialiśmy się czym jest
i skąd się w nas bierze poczucie tożsamości oraz
własnej wartości. Dzieci doświadczyły, że są niepowtarzalne i wyjątkowe. W rysunku swoich dłoni

wypisywały swoje cechy charakteru, odkrywały
swoje mocne strony, to co mogą w sobie wypracować, a co otrzymały za darmo. Wartość
wypowiadanych słów, wrażliwość na innych oraz
siła naszych marzeń to także ważne tematy zajęć
prowadzonych przez goszczącą w naszej szkole
panią Olenę. Tego dnia nie zabrakło również
zabaw integracyjnych i ukraińskich tańców.
W ramach projektu uczestnicy wybrali się
do Muzeum Wsi Opolskiej. Dzięki lekcji muzealnej „Malowane na szkle”, uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądała produkcja szkła
na ziemiach śląskich oraz jakimi wzorami ozdabiano szklane wytwory. Z zapałem i w skupieniu malowali wzorki na szybkach i tworzyli
małe dzieła sztuki, które teraz zdobią ich domy.
Druga część zajęć obfitowała w żywiołowe zajęcia
ruchowe z elementami dramy i tańca. Poprzez
ruch dzieci portretowały różne stany szczęścia;
szczęśliwe chwile w różnych kontekstach sytuacyjnych. Zatrzymaliśmy się nad utworem „Ballada
o szczęściu”, który otworzył drogę do ciekawych
refleksji i dyskusji na temat ludzkich potrzeb,
pragnień i różnych punktów widzenia.
Na innych zajęciach omawiano bajkę niemiecką.
Rozmowy toczyły się wokół wartości czasu,
sensu oczekiwania i cierpliwości oraz tego, jak
cieszyć się każdą chwilą i dostrzegać jej piękno.
Uczniowie opowiadali jak postrzegają czas, jakie
wydarzenia są dla nich ważne, kiedy czas im się
dłuży, a kiedy biegnie szybko. Każdy uczestnik
stworzył mapę swoich zajęć w ciągu doby wraz
z jej poszerzeniem o możliwości uatrakcyjnienia
czasu, by uczynić codzienność szczęśliwszą.
Dzieci doceniły jaką wartością jest dany im czas.
Podczas kolejnych warsztatów regionalno-literackich na temat Śląska naszym gościem był
pan Jerzy Kaufmann – wielbiciel śląskiej kultury,
autor scenariuszy teatralnych, piosenek, zbioru
utworów wierszowanych „Na ołminym placu”
oraz opowiadań „Kwiaty na hasioku”. Pan Jerzy przybliżył dzieciom historię gwary śląskiej,
kształtowanie się jej na przestrzeni wieków po-

przez wpływy czeskie, austriackie, niemieckie.
Rozmawiał z uczniami na temat obecności gwary
w dzisiejszym świecie, jej znaczenia i funkcjonalności kiedyś i dziś. Zwrócił uwagę na fakt
rozpowszechnienia gwary głównie dzięki ustnym przekazom, za sprawą czego do dziś znane
są legendy, dawne opowieści i bajki opowiadane
z pokolenia na pokolenie. Uczestnicy zajęć sami
próbowali wymyślać opowieści na wybrany temat, mając do dyspozycji rekwizyty i elementy
obrazu. W efekcie zajęć powstała pisana śląską
gwarą bajka o przygodach kocika Ecika. Po raz
kolejny okazało się, że wyobraźnia i kreatywność
młodych ludzi nie ma sobie równych.
Uczestnicy projektu poznawali również kulturę,
tradycje, zwyczaje i historię Romów. Głównym
tematem zajęć była wywodząca się z kultury
cygańskiej bajka „Zaczarowana skrzynka”, czyli
o tym jak powstały skrzypce. Tego dnia gościem specjalnym była uczennica klasy V PSP
w Chróścinie Opolskiej – Weronika Wyżlińska,
która zagrała nam na skrzypcach i opowiedziała
o swojej pasji.
Podczas przeprowadzonych zajęć zostały wykorzystane elementy biblioterapii, arteterapii
i muzykoterapii. W ramach projektu stworzono
książeczkę, w której opublikowano bajki napisane
po śląsku przez uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Domecku. Zajęcia projektowe
zrealizowano dzięki autorom projektu, zaproszonym gościom oraz partnerom. Dziękujemy pani
Justynie Jurasz i Barbarze Pająk z Wojewódzkiej
Biblioteki Pedagogicznej w Opolu, pani Ewie
Kruszynie – etnografce, która przeprowadziła
warsztaty dotyczące tradycji kulturowych Śląska Opolskiego, dr Olenie Vlasenko – realizatorce warsztatów na temat kultury ukraińskiej,
panu Jerzemu Kaufmannowi, który poprowadził
warsztaty regionalno literackie skupione wokół
śląskich bajek. Koordynatorem realizacji projektu
w szkole była pani Marta Szczubiał-Ryczek –
nauczycielka języka polskiego.
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ŚNIADANIE DAJE MOC!

Zdrowe talerze

fot. 1

We wszystkich gminnych szkołach podstawowych odbyła się akcja „Śniadanie daje moc”.
Uczniowie klas I-III nie tylko wspólnie przygotowali pyszne i zdrowe śniadania, ale także mogli
dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na
temat właściwego odżywiania się.
8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, ustanowiony w 2007 roku
przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou. W tym roku szkolnym odbyła
się siódma edycja akcji, której głównymi celami
są: zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka
oraz przyczynianie się do obniżania poziomu
niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
Komprachcickie placówki również wzięły w niej
udział. W każdej szkole uczniowie samodzielnie
przygotowali śniadania ze świeżych i zdrowych
produktów.
Zgodnie z tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku uczniowie klasy I – III (20 osób)
przygotowywali zdrowe, smaczne i kolorowe
śniadanie. Dzieci z dużym zaangażowaniem
obierały i kroiły warzywa, smarowały pełnoziarniste pieczywo, dekorowały potrawy na talerzach. Uczniowie sami przygotowali nakrycie
stołu i z niecierpliwością czekali na moment,
kiedy zasiądą do wspólnego śniadania. Kanapki

fot. 2

własnoręcznie zrobione w mgnieniu oka znikały
z talerzy. Po śniadaniu uczniowie zapoznawali się
z nową piramidą żywienia, obejrzeli film o „10
zasadach zdrowego żywienia” oraz wysłuchali
piosenki śpiewanej przez „świeżaki”. Na koniec
dzieci przygotowały pyszny zdrowy deser.
W PSP im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej
Wsi w ramach akcji dzieci przygotowały trzy rodzaje śniadań: śniadanie europejskie, hiszpańskie
i amerykańskie, więc na stołach pojawiły się takie
smakołyki, jak naleśniki, tosty, tapas i kanapki. Napojami były samodzielnie przygotowane
przez uczniów soki z warzyw i owoców. Dzieci
w akcji śniadaniowej wspierali ich rodzice, a do
wspólnego posiłku zaproszono także uczniów
starszych klas.
Również w szkole w Wawelnie śniadanie tego dnia
było tylko i wyłącznie zdrowe! Dzieci przygotowały same pyszności: warzywa, owoce, ciemne
pieczywo. W PSP im. Jana Twardowskiego uczniowie wspólnie z wychowawcą Izabelą Wiśniewską
przygotowali surówki i sałatki, do których wykorzystali: warzywa, owoce, nasiona słonecznika,
dyni, wędliny, makarony i sosy zrobione na bazie
oliwy i jogurtów. Co ważne, dzieci samodzielnie
podzielili przygotowanie śniadania na etapy. Przy
okazji zostały omówione również zasady higieny
i bezpieczeństwa podczas przygotowania posiłku.
Dzieci poznały 12 zasad zdrowego odżywiania,
dzięki którym dowiedziały się, jak poszczególne

fot. 3

fot. 4

składniki znajdujące się w pokarmach wpływają
na funkcjonowanie ich organizmu.
Organizatorem programu „Śniadanie Daje Moc”
jest Partnerstwo dla Zdrowia, koalicja: Danone,
Lubella (należąca do Grupy Maspex Wadowice),
marki Biedronka (należąca do Grupy Jeronimo
Martins) oraz Instytutu Matki i Dziecka.
Wykorzystaliśmy m.in. informacje oraz zdjęcia
ze stron internetowych komprachcickich szkół.
Na zdjęciach:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach

JASEŁKA ORAZ JARMARK BOŻONARODZENIOWY

W DOMECKU

10 grudnia
ZAPRASZAMY 2017 r.
17.00
DO REMIZY JEDNOSTKI OSP W DOMECKU
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PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2017
JUDO

Międzynarodowy Turniej Judo Silesia Cup 2017
W dniach 18-19.11.2017r. w Rybniku odbył się
XI Międzynarodowy Turniej Judo SILESIA CUP,
w którym wystartowali judocy z Gminy Komprachcice prowadzeni przez trenerkę Beatę
Śmieję.

W kategorii młodzików walczyli: Olivia Baron,
Karol Strzelczyk, Fabian Grzyszczok, natomiast
w kategorii dzieci reprezentantami byli: Katarzyna
Plewa, Maks Wrzesiński, Igor Rybak, Franciszek
Skiera, Damian Urzędowski. Wszyscy są na samym początku drogi zwanej judo, ale zaprezen-

towali się z bardzo dobrej strony i wykazali się
walecznością – Franciszek Skiera I miejsce, Fabian
Grzyszczok III miejsce, Damian Urzędowski III
miejsce, Karol Strzelczyk V miejsce.
Beata Śmieja

JUDO

Rodzina judoków na spotkaniu z Prezydentem Opola
W związku z obchodzonym co roku Światowym
Dniem Judo zawodnicy Sekcji Judo Komprachcice
wzięli udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta
Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim.

Spotkanie zostało zorganizowane 7 listopada
br. w KJ AZS Opole. Tego dnia odbyły się krótkie
pokazy umiejętności sportowych, wręczenie
nagród medalistom Mistrzostw Polski w najstarszych grupach wiekowych. Najmłodsi adepci judo

mieli szansę na spotkanie z najlepszymi judokami
naszego miasta i kraju, co z pewnością wpłynie
pozytywnie na ich motywację do większego
wysiłku podczas treningów.
Beata Śmieja

PIŁKA RĘCZNA

Gminny Turniej Mini Piłki Ręcznej
13 października na hali OSiR-u w Komprachcicach odbył się turniej mini piłki ręcznej dziewcząt
i chłopców, rozgrywany w ramach Wojewódzkich
Igrzysk Dzieci. W zawodach wzięli uczniowie
wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej
gminy.
Turniej chłopców był dość jednostronny - z kompletem zwycięstw rywalizację wygrała reprezentacja szkoły z Komprachcic. O wiele bardziej
wyrównane były rozgrywki wśród dziewcząt a
o końcowym tryumfie Wawelna zadecydował
bezpośredni mecz z Ochodzami, gdyż oba zespoły w końcowej tabeli zgromadziły taką samą
ilość punktów.

Oto ostateczna kolejność turnieju:
Dziewczęta:
1. PSP Wawelno
2. PSSP Ochodze
3. PSP Komprachcice
4. PSP Domecko
5. PSP Polska Nowa Wieś
Chłopcy:
1. PSP Komprachcice
2. PSP Domecko
3. PSP Polska Nowa Wieś
4. PSP Wawelno
5. PSSP Ochodze
Po turnieju piłki ręcznej liderem klasyfikacji na

„Najbardziej usportowioną szkołę gminy Komprachcice 2017/2018” jest Wawelno, które zdobyły do tej pory po 25 punktów. Kolejne miejsca
zajmują: Domecko 24 pkt., Ochodze – 20 pkt.,
Komprachcice – 18 pkt, Polska Nowa Wieś – 17
pkt. Do powyższej rywalizacji szkoły zdobywają
punkty na wszystkich zawodach gminnych.
Piotr Szczubiał

PIŁKA SIATKOWA

Wygrany turniej „Sukcesu”
5 listopada siatkarki z Komprachcic pomimo
chorób i kontuzji kilku kluczowych zawodniczek
bardzo udanie zainaugurowały rozgrywki o Mistrzostwo Województwa młodziczek. Zawodniczki Sukcesu na turnieju w Praszce pokonały
UKS Jedynkę I Kluczbork 2:0 (25:18,25:11) oraz
MGOKiS Praszka również 2:0 (25:4,25:8).

najlepszych awansuje do kolejnej rundy. Młode
siatkarki z Komprachcic, które w poprzednim
sezonie w tej kategorii wiekowej zdobyły brązowe medale, na tym etapie rozgrywek trafiły
do grupy A z zespołami z Kluczborka (obrońca
złotego medalu), Praszki i Olesna. Rywalizacja
w grupie odbywa się w trakcie czterech turniejów, a w każdym z nich jedna z ekip pauzuje.
W trzecim meczu tego turnieju Kluczbork wygrał W sumie wszystkie zespoły rozegrają ze sobą
2:0 z Praszką. W tej fazie mistrzostw w czterech po dwa mecze, a o kolejności zadecyduje ligowa
grupach rywalizuje 15 drużyn, z których dziewięć tabela. Kolejne turnieje, w których wezmą udział

młodziczki Sukcesu odbędą się 25 listopada
w Kluczborku oraz najprawdopodobniej 2 grudnia
o godz. 10.00 na hali OSiR-u w Komprachcicach.
Drużyna LUKS Sukces Komprachcice na turnieju
w Praszce wystąpiła w następującym składzie:
Michelle Maculak, Katarzyna Kucharska, Julia
Niedworok, Ewa Sosińska, Weronika Stelnicka,
Patrycja Siendzielorz, Natalia Grala, Paulina Marczak, Natalia Lukas.
Piotr Szczubiał
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FUTSAL

Berland wygrywa!
Po niezbyt udanych meczach – przede wszystkim ze względu na wyniki – BERLAND wygrał
25 listopada na własnym boisku z drużyną
MALWEE Łódź. Dramaturgia spotkań staje się
charakterystyczną cechą komprachcickiego
zespołu. Kibice nie raz wstrzymywali oddech
w odpowiedzi na to, co działo się na boisku.
MALWEE Łódź, która zajmuje pozycję w dole tabeli okazała się teamem bardzo silnych, szybkich
i ofensywnych zawodników. Piłkarze BERLANDU odpowiadali jednak na tę grę skutecznie,
na wyróżnienie zasłużył zwłaszcza bramkarz
naszej drużyny: Siergiej Burduja. Koniec pierwszej połowy (przerwanej na skutek awarii prądu
na kilka minut) przyniósł gospodarzom punkt,
uzyskany w rzucie karnym, wykonanym przez
Michała Zbocha. Po przerwie na boisku zmieniło
się niewiele – mecz nadal był wyrównany, ale
emocje coraz gorętsze. Łodzianie wyrównali w 29
Trener Dariusz Lubczyński
- To jest futsal, to jest sport. Wciąż mamy się o co
bić. Jesteśmy obecnie w środku tabeli, spaść się
raczej nie da, ale przód nam odjechał. Dzisiaj też
wróciliśmy z dalekiej podróży, wracały zmory
z poprzednich meczy, że znów możemy minimalnie przegrać. Jesteśmy w dobrej formie, bardzo
chcemy wygrać, może za bardzo. I zazwyczaj
dzieje się tak, że przeważamy w meczu, ale jakaś
chwila nieuwagi i tracimy punkt. Co ciekawe,
treningi naszej drużyny są bardzo profesjonalne,
frekwencja jest bardzo duża, wszyscy dają z siebie wszystko, a potem… O tym, jaki jest wynik

Piotr Wochna, zawodnik, podczas meczu
pełnił funkcję kierownika drużyny

minucie i szybko zdobyli drugą bramkę. Powróciło
wrażenie, że po całkiem niezłym meczu, wygrana
wymyka się BERLANDOWI. Sytuację uratował
Adrian Zyla, który wyrównał i tuż przed końcem
meczu zdobył bramkę decydującą o wyniku
spotkania. Radość kibiców drużyny z Komprachcic
była zrozumiała – zespół czekają jeszcze dwa
spotkania przed przerwą, wygrana daje im jeszcze
szansę na zmianę pozycji w tabeli.

- Co do sezonu - oczekiwania były dużo wyższe,
ale czas i piłka pokazują, że może być trudniej.
Dzisiejszy mecz pokazał, jaką drużyna jesteśmy:
dotrzymaliśmy tempa i zrealizowaliśmy plan, jaki
sobie założyliśmy. Można powiedzieć, że Berland
jest taką drużyną, że bez dramaturgii nie kończy
spotkań. Nie pozwolimy się nudzić. Dwa kolejne
mecze, w tym spotkanie z liderem tabeli, na
pewno będą cięższe, ale my nie patrzymy, czy
ktoś jest z góry, czy z dołu tabeli. Nikt się „nie
położy” i będziemy grać od pierwszej do czterdziestej minuty, trzeba dać z siebie wszystko.
Kibicie przychodzą na nasze mecze, wspierają
nas i my dla nich zrobimy, ile się tylko da.

meczu decydują niuanse, zazwyczaj przegrywaliśmy minimalnie, zabrakło nam szczęścia.
Przed nami dwa ważne mecze - musimy szukać
punktów, żeby liga nie skończyła nam się po
przerwie. Wciąż mamy szanse zawalczyć, bo
pod względem personalnym to najmocniejszy
zespół w ciągu ostatnich lat, jest bardzo ambitny.
Podczas sparingów w ekstraklasie szło nam doskonale, a kiedy zaczęliśmy rozgrywki nagle się
okazało się, że idzie trudno. Nie poddajemy się
i chociaż na wyjazdach gramy troszeczkę słabiej,
postaramy się przywieźć z każdego trzy punkty.

PIŁKA RĘCZNA

Pierwszy turniej chłopców

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców li bardzo dobrze. Postawę jaką pokazali nasi już w połowie listopada. Pierwszymi przeciwrocznika 2005 i młodszych odbył się w Opolu młodzi zawodnicy prognozuje dobre wyniki nikami będą zespoły z Brzegu i Grodkowa.
29 października br. Dla naszych zawodników w lidze wojewódzkiej, która rozpoczyna się Trener: Witold Kawulok.
reprezentujących LKS OSIR KOMPRACHCICE
był to pierwszy turniej w tym sezonie. Nasi podopieczni pod wodzą trenera Witold Kawuloka
zajęli V miejsce.
W pierwszym meczu rozgrywanym z gospodarzem turnieju ORŁEM OPOLE nasi zawodnicy byli bliscy zrobienia niespodzianki, ulegli 7-9. Kolejny mecz również trzymał
w napięciu bo przegrywając z Vive KIELCE 6-10 można uznać to za dobry wynik.
W trzecim meczu przegrywamy z MKS WIELUŃ 7-13, ostatni mecz rozgrywamy z ŚKPR
ŚWIDNICA i kończy się on wynikiem 6-18.
Pomimo okrojonego składu chłopcy zagraWydawca:

GM I N Y KOM PRACH CI CE
Dom e cko - Dzie k a ńst w o - Kom pra chc ic e - Ochodze - Osiny - Polsk a N ow a Wie ś - Wa w e lno

Wild Boat – Kajetan Syguła
Chrzelice 175/3, 48–220 Łącznik
na zlecenie Gminy Komprachcice
nakład: 1000 egz.

Redakcja:

Monika Prześlakiewicz
Kajetan Syguła

Skład i druk:

Drukarnia „Sady”, Krapkowice

