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Forum dla Gminy Komprachcice

Pierwszy wspólny projekt
Organizatorem tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego
jest nowa organizacja pozarządowa: FORUM DLA GMINY
KOMPRACHCICE. Jest to pierwsze przedsięwzięcie
stowarzyszenia, które niedawno się zarejestrowało. Do tej pory
to przedświąteczne spotkanie było współorganizowane przez
szkołę, OSiR, Urząd Gminy i parafię.

P

rzypomnijmy, że inicjatorami
powstania tej organizacji są:
dyrektor Publicznego Gimnazjum:
Leonard Pietruszka – Prezes Zarządu oraz Paweł Smolarek – Wójt
Gminy Komprachcice, Arkadiusz
Tabisz – dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Łukasz Raida – Wicewójt
Gminy Komprachcice oraz pro-

boszcz parafii pw. Św. Franciszka
z Asyżu – ks. Winfried Watoła. Idea,
która przyświecała członkom założycielom nawiązuje do połączenia
sił, umiejętności, wiedzy i aktywności różnych podmiotów działających na terenie gminy.

ISSN 1642-6126

Życzę Państwu nadziei,
własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
smacznych wigilijnych potraw,
zapachu igliwia przystrojonej choinki.
Pogodnych świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych Świąt!
Wójt Gminy
Paweł Smolarek

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

Pracownicy Urzędu Gminy

Radni

Dagmara Duchnowska

III JARMARK BOŻONARODZENIOWY
14 GRUDNIA 2013 R.
MIEJSCE: PLAC PRZYKOŚCIELNY W KOMPRACHCICACH

GODZ. 19.00 SPOTKANIE PRZY OGNISKU I WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

15 GRUDNIA 2013 R.
MIEJSCE: PUBLICZNE GIMNAZJUM W KOMPRACHCICACH ORAZ

HALA SPORTOWA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOMPRACHCICACH
STOISKA Z RĘKODZIEŁEM ARTYSTYCZNYM, WYPIEKAMI, SZTUKĄ LUDOWĄ (hol Publicznego Gimnazjum)
WYSTĘPY ARTYSTÓW (hala sportowa OSiR)
ZEBRANYCH CZEKA PRAWDZIWIE ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA
ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE FORUM DLA GMINY KOMPRACHCICE
Jarmark poprzedzi uroczysta Msza Św. w intencji mieszkańców gminy Komprachcice w hali OSiR (godz. 14.00)
Prezentacje artystyczne:
T Jasełka w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
T Najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu przedszkolaków i maluchów z Ochronki
T Opowieść wigilijna – spektakl przygotowany przez uczniów gimnazjum w Komprachcicach
T „Na świąteczną nutę” - występy zespołów i artystów z Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach:
Lindy Wencel i Roberta Klimka oraz zespołu Attonare
T Występ zespołu „Przysieczanki”

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

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

ZAPRASZAMY!
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Komprachcice

Arcybiskup w parafii
W niedzielę 10 listopada
w kościele pw. św. Franciszka
z Asyżu w Komprachcicach
odprawiona została msza
dziękczynna z okazji jubileuszu
40-lecia święceń kapłańskich
i 15-lecia sakry biskupiej
metropolity katowickiego
księdza arcybiskupa
Wiktora Skworca.
Pasterza metropolii
górnośląskiej
łączą z Opolszczyzną
i Komprachcicami więzy
rodzinne. W Komprachcicach
najpierw zamieszkała jego
ciotka, a potem także matka,
spoczywająca na miejscowym
cmentarzu. Jego ojciec pochodzi
z okolic Kamienia Śląskiego.

Arcybiskup Wiktor Skworc przyjął
życzenia od Wójta Gminy, Pawła Smolarka .

Z

radością informuję, że Bóg bogaty w miłosierdzie pozwolił mi przeżyć 65 lat, w tym 40 lat
posługi kapłańskiej i 15 lat posługi biskupiej. Za ten
czas nieustannie dziękuję Bogu i ludziom – mówił
jubilat do zgromadzonych w kościele. – Jesteście,
po rodzinnych Bielszowicach, moją drugą parafią,
drugą ojcowizną. Tutaj, w 1973 roku, mogłem
odprawić moje kapłańskie prymicje, a 26 kwietnia
1998 roku prymicje jako biskup tarnowski. A wszys-

Pomóżmy małej Hani

W

Ochodzach mieszka mała,
niespełna 2 letnia dziewczynka, która potrzebuje wsparcia.
Cierpi na nieuleczalną chorobę,
urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Jest to choroba
wrodzona, której nie da się pokonać, ale można zrobić wiele, żeby
pacjentowi żyło się lepiej. Mieszkańcy Ochódz wzięli udział w charytatywnym festynie świątecznym,
k t ó r y o d b y ł s i ę 8 g r u d n i a b r.
Imprezę zorganizowali: parafia św.
M a rc i n a , sz ko ł a i p r ze d sz ko l e
w Ochodzach. TSKN, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka wsi
Ochodze. Podczas przedświątecznego spotkania wystąpiły
przedszkolaki oraz uczniowie,
zaśpiewała Emilia Waliczek, wystąpił zespół DFK Chmielowice oraz
Gminna Orkiestra Dęta z Komprachcic. W trakcie festynu sprzedawano ozdoby świąteczne i ciasta,
z których dochód został przeznaczony na leczenie Hani (fotoreportaż z wydarzenia w kolejnym
numerze „Wieści”).

H

ania urodziła się ze stopami
ko ń s ko - sz p o taw y m i , n a
których nie sposób stanąć. Jest już
po dwóch operacjach stóp w kraju,
które nie dały upragnionego rezultatu. Pomoże Dziecięca Klinika

w Aschau w Niemczech. Termin
operacji wyznaczono na luty 2014.
Koszt około 90 000 złotych. Zaraz
potem Hani będą potrzebne specjalne ortezy na nogi, których koszt
wynosi 40 000 złotych. Wszystko
to bardzo kosztowne, a walczymy
o samodzielność Hani, o kolejny
cud!

K

wota 130 000 złotych jest
nieosiągalna dla rodziny Hani.
Prosimy Was o wsparcie. Każda
kwota zwiększa szanse dziewczynki
na godne życie. Lekarze dają Hani
ogromne, bo aż 90 procentowe –
szanse na samodzielne chodzenie.
Jeśli chcesz pomóc, możesz
przekazać Hance darowiznę
na jej subkonto:
Fundacja Dzieciom
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa
Bank BPH SA
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

z dopiskiem:
22020 BUBA HANNA
Więcej na stronie:
www.pomocdlahani.pl

Parafianie nie szczędzili serdeczności
wybitnemu jubilatowi.

tko za sprawą waszego byłego proboszcza, prałata
Bolesława Bilińskiego, który 65 lat temu, ochrzcił
mnie, jeszcze jako wikary w rodzinnej parafii
Bielszowice, a następnie wspomagał w drodze do
kapłaństwa.
Po mszy mieszkańcy Komprachcic oraz przedstawiciele władz gminy złożyli gratulacje jubilatowi
i spotkali się z nim przy kawie i kołoczu na przykościelnym placu.

Płać podatki tam, gdzie mieszkasz
Jeśli zamieszkujący Gminę Komprachcice chcą aby otoczenie ich domów było
bardziej estetyczne, drogi bezpieczne i równe, szkoły doinwestowane,
a obiekty użyteczności publicznej o odpowiednim standardzie – czas wesprzeć
te działania.
achęcamy mieszkańców Gminy Komprachcice, by rozliczyli się z fiskusem
z rocznego podatku nie w tej miejscowości, w której są zameldowani, ale w tym
miejscu, w którym faktycznie zamieszkują. Zbyt dużo jest sytuacji , w których –
najczęściej zameldowani w Opolu – mieszkańcy gminy domagają się szybkich
inwestycji, nie licząc się z faktem, że na takie działania potrzeba pieniędzy. Chcemy,
abyście mieli moralne prawo rzeczywistego uczestniczenia w rozwoju Gminy
Komprachcice – miejsca, które sami wybraliście na własny dom.
edług ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y
powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu
grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że
osoba zameldowana w Opolu, ale faktycznie zamieszkująca w Gminie Komprachcice, powinna rozliczyć się z fiskusem właśnie tutaj. Podatnicy, stosownie do art. 45
ust. 1b ustawy o PIT, składają zeznania podatkowe w urzędzie skarbowym
właściwym ze względu na adres zamieszkania na koniec roku podatkowego.
Stanowi o tym art. 25 Kodeksu cywilnego, który jasno i wyraźnie stanowi, iż
„miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
iejsce zameldowania ma natomiast charakter administracyjny. Określenie
miejsca zamieszkania jest niezależne od dopełnienia obowiązku meldunkowego. Zameldowanie w jednej miejscowości nie stoi na przeszkodzie, by osoba
uprawniona miała gdzie indziej miejsce zamieszkania. Przerwa w faktycznym
przebywaniu w miejscu zamieszkania, nawet długotrwała (odbywanie służby
wojskowej, delegacja do pracy za granicą), nie pozbawia danej osoby miejsca
zamieszkania. Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków uznał, iż o stałości
pobytu osoby fizycznej na danym terytorium decyduje przede wszystkim takie
przebywanie tej osoby, które ma cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych
i majątkowych interesów.

Z

W

M

P

amiętajmy, że prawie 40% wartości zapłaconego przez podatnika do urzędu
skarbowego podatku dochodowego trafia do gmin - pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie placówek oświatowych oraz przedsięwzięcia inwestycje. Nowi mieszkańcy wybrali naszą gminę ze względu na jej
szybki rozwój i wysoki standard życia – jeśli samorząd gminy ma utrzymać ten
kierunek i poziom, musi mieć na to odpowiednie środki.
i, których chcą być mieszkańcami Gminy Komprachcice, powinni poinformować fiskusa, gdzie jest ich faktyczne miejsce zamieszkania – do końca roku
2013 na formularzu ZAP-3 (do pobrania na stronie www urzędu skarbowego oraz
Urzędu Gminy Komprachcice; składają go tylko osoby nieprowadzące działalności
gospodarczej, przedsiębiorcy informują o zmianach za pomocą formularza CEIDG-1).

C
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Alicja Bryksa

Mała apteka – wielkie serce
W piątej edycji plebiscytu
„Opolski Hipokrates”,
w którym mieszkańcy
województwa wybierają
wyjątkowego lekarza, super
pielęgniarkę i położną,
cenionego stomatologa,
ratownika medycznego oraz
na wyróżniającą się placówkę
medyczną i aptekę przyjazną
pacjentom, Alicja Bryksa
zajęła w swojej kategorii
drugie miejsce. Zabrakło
naprawdę niewiele głosów,
by niewielka apteka
z Chmielowic wraz z jej
właścicielką zajęła najwyższą
pozycję.

O

siemnaście lat temu pani
Alicja, kończąc swoją pracę
w jednej placówce, szukała swojego

miejsca na ziemi. Znajoma podpowiedziała jej Chmielowice. W tym
samym miejscu, bez przerw na wakacje i zwolnienia lekarskie Alicja
Bryksa przyjmuje recepty, wydaje
lekarstwa i rozmawia z ludźmi. Jest
nie tylko farmaceutką, ale także
przyjacielem każdego, kto wejdzie
do apteki. Dowody sympatii i akceptacji wręczają jej dzieci – na jednym
z rysunków jest adnotacja „dla mojej ulubionej Pani z apteki”.
- Ja w zasadzie znam już trzy pokolenia mieszkańców Chmielowic,
mam nawet „przyszywane” wnuki.
Ludzie są bardzo serdeczni, a ja
chętnie doradzałam, nie tylko sprzedawałam leki – mówi pani Alicja.

T

o miejsce odszukali także dawni
klienci pani Alicji i przyjeżdżali
z Opola tutaj realizować recepty.
Wspierali też jej udział w konkursie.
Farmaceutka została zgłoszona do
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konkursu „NTO” przez mieszkankę
Chmielowic zaledwie dwa tygodnie
przed zakończeniem plebiscytu.
Kupony „NTO” oraz sms-y wysyłane
na chmielowicką aptekę spłynęły
w takiej liczbie, że zaledwie 57 głosów zabrakło, aby wygrać w konkursie z apteką sieciową. Pani Alicja
zdobyła 1880 głosów.
- Chciałabym podziękować pani
Marii Lauterbach, sołtysce Osin,
która bardzo się zaangażowała
w zbieranie kuponów, miała ich
pełny karton. Przede wszystkim
jednak chciałabym wyrazić
wdzięczność wszystkim, którzy
odwiedzali moją aptekę, za każde
dobre słowo. Taka nagroda, to
podziękowanie za całą moją pracę,
za moje tutaj życie.

W

łaścicielka apteki otrzymała
po zakończonym plebiscycie nie tylko dyplom potwierdzający jej wysoką pozycję wśród
aptek przyjaznych pacjentom, ale
także słowa uznania od mieszkańców i upominek od Towarzystwa

Przyjaciół Chmielowic.
- Wiem, że wybrałam dobry zawód,
bo się w nim spełniłam – deklaruje
Alicja Bryksa, która właśnie żegna
się ze swoją apteką, odchodząc na
emeryturę. Na pewno nie żegna się
jednak z mieszkańcami Chmielowic.
Dagmara Duchnowska

Polska Nowa Wieś

Multimedia w przedszkolu
Wójt Gminy – Paweł Smolarek
odwiedził przedszkolaków
z Polskiej Nowej Wsi i razem
z nimi uczestniczył
w pokazowej lekcji, podczas
której nauczycielka Alina
Wolak zaprezentowała jakie
możliwości wsparcia zajęć
daje tablica multimedialna.
To nowy zakup, który
z pewnością jeszcze bardziej
uatrakcyjni przedszkolną
edukację.

P

an Profesor? – padła
odpowiedź, gdy dyrektor
Publicznego Przedszkola w Polskiej
Nowej Wsi, Maria Zając zapytała
dzieci, czy wiedzą, kto je odwiedził.
A kwestię tego, że dzieci są najważniejsze jeden z przedszkolaków
skomentował: „Gdyby nie było
dzieci, to nie byłoby ludzi. Ale
dinozaury by były!”. Rozbawiony
wójt przyznał:
- Podejrzewam, że to będzie najpiękniejszy w tym tygodniu dla
mnie dzień.

Z

pewnością i dla przedszkolaków, ale także zaproszonych na pokazową lekcję rodzi-

ców było to udane spotkanie. Tematem zajęć była muzyka – pani Alina
przeprowadziła dzieci przez różne
aspekty tego pojęcia. W części
nauki został wykorzystany nowy
nabytek placówki – tablica multimedialna – doskonałe narzędzie
wzmacniające pracę nauczyciela.

T

o nie tylko możliwość prezentowania gotowych propozycji
zajęć i interesujących filmów, czy
grafik, ale również narzędzie wykorzystywane bezpośrednio przez
dzieci, które mogą na takiej tablicy
swobodnie pisać. Sprzęt został
z a k u p i o n y p r ze d e w s z y s t k i m
z funduszy Rady Rodziców, którzy
przekazali na ten zakup 7000 zł,
1600 zł dołożył z własnego budżetu
przedszkole.
- Dzieci uwielbiają zabawę z użyciem środków multimedialnych.
Trzeba jednak pamiętać, że taka
tablica nie zastępuje pracy nauczyciela, tylko ją wspomaga –
tłumaczy dyrektor przedszkola.
Dagmara Duchnowska
Na zdjęciu: Alina Wolak razem
z przedszkolakami wyklaskuje
rytm.

Wyniki VI Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki"
organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury
W 2013 r. w przeglądzie
uczestniczyło 60 podmiotów
wykonawczych.
W kategorii klas I-III:
I miejsce - Marcel Muszkiet - Węgry
II miejsce - Monika Wieczorek Węgry
III miejsce - Małgorzata Kornek Chmielowice
Wyróżnienie - Anna Koschny Dobrzeń Wielki; Wiktoria Mielnik Dobrzeń Wielki; Amelia Marek Komprachcice
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Milena Krzyścin Dobrzeń Wielki
II miejsce - Dominika Nawrat Łubniany
III miejsce - Karolina Gabriel - Polska

Nowa Wieś
Wyróżnienie - Patrycja Sowada Wawelno; Emilia Waliczek Domecko; Michaela Maculak Wawelno
W kategorii gimnazjalnej:
I miejsce - Oliwia Łukaszewicz Prudnik
II miejsce - Jan Posor - Chmielowice
III miejsce - Karolina Nowotny Komprachcice
W kategorii zespoły:
I miejsce - Zespół wokalnoinstrumentalny - Lasowice Wielkie
II miejsce - Zespół Szkolny - Węgry
III miejsce - Zespół DziecięcyWokalny - Kup
Wyróżnienie - Zespół klasy IV B Komprachcice
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Ochodze

Odsłonięcie pomnika pamięci
Przy dźwiękach zespołu
sygnalistów „Leśny Róg”
pod pomnik został
wprowadzony sztandar.

Tradycyjną myśliwską oprawę miało
spotkanie członków Koła Łowieckiego
nr 11 Cietrzew, które odbyło się
w Ochodzach z okazji uroczystego
odsłonięcia pomnika upamiętniającego
łowczych tego koła.

C

ietrzew” w tym roku obchodzi półwiecze
istnienia, a ten jubileusz łączy się z rocznicą 90 lat istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Podczas uroczystości obecny był
pierwszy prezes Koła – pan Stefan Smolec.
Obelisk w Ochodzach upamiętnia myśliwych,
którzy odeszli na wieczne łowy. Jego ufundowanie było możliwe dzięki wsparciu funduszy unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jak powiedział Łowczy
Okręgowy PZŁ, Wojciech Plewka:
- Ten obelisk udowadnia, że sprawujecie tutaj służbę w imieniu naszego
patrona, świętego Huberta.
Wicewójt Gminy Komprachcice, Łukasz Raida zwrócił uwagę na szczególną,
edukacyjną rolę, jaką w środowisku pełnią myśliwi:
- Chciałbym, abyście byli postrzegani, jako ci, którzy najbardziej kochają las.
Dag

Stefan Smolec
w obecności myśliwych
i zaproszonych gości
uroczyście odsłonił
obelisk.

Lech Olczyk, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Prószków,
a zarazem członek Koła
przypomniał:
- Łowiectwo jest mocno
zakorzenione w tradycji
polskiej, jest to tradycja
dla ludzi z pasją, dla tych,
dla których to był, jest
i będzie sens życia.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Po uroczystości
przy obelisku,
umiejscowionym przy
boisku leśnym
w Ochodzach, myśliwi
i goście przeszli wraz
z orkiestrą do Kościoła
pw. św. Marcina.

Chmielowice

Spotkanie z profesorem
17 listopada profesor Stanisław Nicieja spotkał się z mieszkańcami
Chmielowic, aby przedstawić swoją nową książkę z cyklu "Kresowa
Atlantyda". Trzeci tom opowieści o miastach i miasteczkach kresowych
opowiada o Zaleszczykach, Kosowie, Chodorowie, Kałuszu oraz Abacji.
Uczestnicy spotkania – w Chmielowicach mieszka wielu Kresowiaków –
chętnie wysłuchało wykładu, okraszonego filmem związanym tematycznie
z pracą nad książką, przygotowaną przez profesora.
Organizatorami spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach.

Teresa Wencel, żona
Waldemara – myśliwego
– przyznaje, że musiała
przyzwyczaić się do pasji
męża.
- Ale w końcu
wiedziałam, kogo
brałam – śmieje się.

Obecnie Koło Łowieckie nr 11 liczy 70 członków, cały czas gospodarując na tym samym terenie Borów
Niemodlińskich (Koło dzierżawi też obwód polny w Sidzinie).
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Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER”

Podsumowanie roku
W listopadzie odbyło się
walne zebranie członków
GSP „PARTNER”, w którym
uczestniczyła delegacja
czterdziestu Czechów z Mesto
Albrechtice – partnera Gminy
Komprachcice. Jan Przywara –
szef Zarządu organizacji
przypomniał wszystkie
wydarzenia mijającego roku
i podkreślił udane relacje,
jakie udało się zbudować
z naszymi sąsiadami zza
południowej granicy.

S

towarzyszenie gościło tego dnia
40 osób z Czech – reprezentujących środowiska medyczne,
oświatowe, rzemieślnicze, koła
gospodyń wiejskich, rolnictwo
i mały przemysł. Delegacji przewodził starosta Mesto Albrechtice Ludek Volek oraz dobry duch tego
partnerstwa - Jan Handliř. Szczególne życzenia otrzymał Jan Przywara i wszyscy członkowie GSP
„Partner” od Marii Jurčikovej, która
specjalnie dla mieszkańców Gminy
Komprachcice zamówiła w czeskiej
TV Szlagier muzyczny upominek.
- Można powiedzieć, że wszystko, co
zaplanowaliśmy na ten zostało
wykonane nawet z nadwyżką, po-

nieważ przyjęliśmy liczną delegację
z Hasbergen. Niektórzy nawet nie
wiedzieli, gdzie leżą Komprachcice odwiedzając naszą gminę mieli
okazję przekonać się, jaka jest
piękna i nowoczesna – mówi Jan
Przywara.

W

s p ó ł p ra c a z n i e m i e c k ą
gminą ma ważne znaczenie
przede wszystkim dla szkół. Z inicjatywy stowarzyszenia „PARTNER”
dziesięć lat temu zaczęła się wymiana międzyszkolna placówek
z Komprachcic i Chmielowic.
- Nie mamy jeszcze dogranego
planu na przyszły rok, ponieważ
wicestarosta Mesto Albrechtice –
pani Jitka Hanusowa jest chora, ale
wiem już, że Czesi zaplanowali dla
nas wyjątkową wycieczkę, my natomiast chcielibyśmy zorganizować
wielką imprezę: przegląd orkiestr
dętych z zespołąmi czeskimi
i naszymi muzykami, z przemarszem przez całą wieś – zapowiada
Jan Przywara.

P

odczas tegorocznego walnego
zebrania, które odbyło się
w Restauracji Atlantis, gospodarze –
członkowie stowarzyszenia Partner
- ugościli gości, a uroczystość po
części oficjalnej nabrała prawdziwie
przyjacielskiego charakteru.

Gość w bibliotece
Pod koniec listopada do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Komprachcicach przejechała pani Barbara Ciwoniuk, autorka
poczytnych powieści. Na spotkanie z pisarką przybyła młodzież
z klasy II i III gimnazjum.
Autorka opowiedziała o sobie i o tym, jak to przypadek sprawił, że zaczęła
pisać. Jej książki opowiadają o problemach młodych ludzi: wykluczeniu,
samotności, konfliktach z rówieśnikami i dorosłymi, niepełnosprawności,
śmierci bliskich. Losy bohaterów powieści pokazują, że nie wolno się
poddawać i że zawsze warto, a nawet trzeba, szukać wyjścia z trudnej
sytuacji. Jedną z takich pozycji jest „Igor”, książka opowiadająca o szkolnych
doświadczeniach dyslektyka. Powieść była nominowana przez Polską Sekcję
IBBY do programu „Outstanding Books for Young People with Disabilities
2007". Z kolei „Musisz to komuś powiedzieć” zostało wyróżnione w konkursie Książka Roku 2011 Polskiej Sekcji IBBY.

Rogaliki na św. Marcina
15 Listopada w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach
odbyła się uroczysta msza św. połączona z obchodami dnia św. Marcina.
Z tej okazji uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
przygotowali przedstawienie, przedstawiające sylwetkę świętego.
Spotkanie zakończył wjazd św. Marcina na koniu oraz poczęstunek
rogalikami.
Dag
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Pięknie napisane
W drugiej edycji Gminnego
Konkursu Ładnego Pisania,
organizowanym przez Gminną
Bibliotekę Publiczną
w Komprachcicach oraz
Publiczną Szkołę Podstawową
im. J. Korczaka w Polskiej
Nowej Wsi pod patronem
Wójta Gminy Komprachcice po
raz pierwszy uczestniczyli
także chłopcy. Debiut uczniów
okazał się wielkim sukcesem –
w pierwszej trójce znalazło się
ich dwóch. Zdaniem komisji
najpiękniej włada piórem Ewa
Nicze z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Domecku.

w tym roku organizatorzy skupili się
na propagowaniu wiedzy o Śląsku,
o historii, tradycjach oraz kulturze
regionu. Uczniowie do wyboru
mieli trzy tematy, największym
za i nte re s o wa n i e m c i e szy ł s i ę
pierwszy z nich: „Opowiem Wam
o domu, w którym mieszkam… –
historia domu rodzinnego”, „Moja
miejscowość – moja mała ojczyzna.
Napisz, za co ją kochasz”, „To nasza
piękna, śląska tradycja! – opisz

wybraną tradycję, która kultywowana jest w Twojej rodzinie lub
miejscowości”. Komisja konkursowa, w której zasiadły: Barbara
Langner - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach,
Anna Białoskórska - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach oraz
Barbara Pająk - pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Opolu oceniała utwory opatrzone
jedynie godłem. Wśród kryteriów
oceny była jakość graficzna pracy,
estetyka, ład i prawidłowe rozmieszczenie tekstu, walory literackie i oryginalność tekstu oraz

U

czestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy
i wyróżnieni nagrody ufundowane
ze środków Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas podsumowania
konkursu laureaci odczytali głośno
swoje prace, co zostało docenione
gromki oklaskami. Zgromadzeni
4 grudnia br. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Komprachcicach wysłuchali też interesującego wykładu
na temat tradycji bożonarodzeniowych.
Dagmara Duchnowska
I miejsce: Ewa Nicze PSP Domecko
II miejsce: Paweł Halikowski PSP Domecko
III miejsce: Filip Skrok PSP Polska Nowa Wieś

C

elem tego konkursu jest przede
wszystkim promowanie ładnego i starannego pisma odręcznego, coraz rzadszej w dobie komputerów umiejętności. Każda z prac
musiała być napisana nie tylko
odręcznie, ale i piórem – dla uczniów klas IV-VI było to prawdziwe
wyzwanie. Istotny był także temat –

Wyróżnienia:
Angelika Zawada PSP Polska Nowa Wieś
Karolina Porczyńska PSP Chmielowice
Julia Odelga PSP Komprachcice

Wieczór bajek
W ramach programu
ożywienia działalności kół
mniejszości niemieckiej
finansowanego ze środków
Niemieckiego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
z powodzeniem uczestniczy
DFK Ochodze. W zorganizowanym po raz drugi przez
koło wieczorze bajek dla
uczniów klas I-III uczestniczyła
ponad setka osób.

poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna.

mniejszości niemieckiej są nie tylko
osoby 60 plus, ale ludzie w różnym
wieku, także dzieci i młodzież.

P

rogram wspiera wartościowe
i cieszące się największym
zainteresowaniem projekty, które
służą podtrzymywaniu tożsamości
przez pielęgnowanie niemieckiej
kultury i historii, obyczajów i obrzędów. Stefan Heince, przewodniczący DFK w Ochodzach zdecydował się na powtórzenie przygotowanej dwa lata temu imprezy – o jej
kontynuację zabiegali zwłaszcza
najmłodsi:
- Chcemy pokazać, że w strukturach

W

e współpracy z Publicznym
Gimnazjum i Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w trakcie bajkowej nocy odbyły się zarówno
ćwiczenia sportowe, jak i warsztaty
artystyczne. Dzieci miały zagwarantowaną smaczną kolację. Główną
osią imprezy było czytanie bajek po
polsku i po niemiecku przez znane
osoby, m.in. radnych.
- Bardzo mi się tutaj podoba, a najbardziej ćwiczenia na sali gimnastycznej – zdradziła nam Iga (8 l.),

która w wydarzeniu brała udział po
raz pierwszy, podobne odczucie
miał jej kolega Maks z Ochódz.
Pracę organizatorów wsparły wolontariuszki – siedem studentek,
członkiń Koła Naukowego Animatorów i Arteterapeutów „SYNESTEZJA” Uniwersytetu Opolskiego,
przebranych za postacie z bajek
prowadziło z najmłodszymi zajęcia
plastyczne. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie niemal wszystkich
placówek. Opiekunami ponad
stuosobowej grupy byli rodzice
i nauczyciele.
Dagmara Duchnowska
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Zumba ma moc!
W Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się 16 listopada
trzygodzinny maraton zumby - ekspresyjnych i widowiskowych
ćwiczeń, które w stolicy gminy prowadzi opolskie centrum OXIDE
FITNESS.

T

ego dnia w sali widowiskowej SOK było naprawdę gorąco – na scenie
instruktorki OXIDE: Ania, Karolina i Sawa zagrzewały do ćwiczeń w rytm
muzyki, prezentując układy, które z powodzeniem powtarzały uczestniczki
maratonu. Było to pierwsze tego typu spotkanie pań, które uczęszczają na
zajęcia fitness i zumby organizowane we wtorki w czwartki w komprachcickim domu kultury. Był to prawdziwy maraton. Przerwy w tańcu
wystarczały jedynie na łyk wody mineralnej, dopisywało dobre samopoczucie i dyscyplina.
- Panie patrzą na instruktorkę, która pokazuje podstawowe kroki tańców
latynoamerykańskich i tak powstają układy. Wydaje się to trudne, ale
w pewnym momencie łapie się kroki – mówi menedżerka centrum fitness,
Magdalena Średniawska, zachęcając do przyłączenia się do komprachcickiej
grupy. W zajęciach biorą udział również przedstawicielki komprachcickiego
samorządu, a radna Anna Bodzioch jest – jak zapewnia menedżerka –
dobrym duchem całego przedsięwzięcia.
Dag

Festiwal w klimatach

Zabrzmiało!
Po raz drugi odbył się
w Samorządowym Ośrodku
Kultury w Komprachcicach
festiwal, którego celem jest
promocja starych, dobrych
gatunków muzycznych: rocka
i bluesa. Na scenie stanęły
doskonałe zespoły: SOLD MY
SOUL, ROOSTER, BRAND NEW
CADILLACS, DAY OFF –
gospodarze festiwalu.

W

sali SOK było naprawdę gorąco, a publiczność bawiła
się świetnie. Na ten festiwal przybyli nie tylko mieszkańcy gminy.
Wydarzenie skomentował Janusz,
jak sam o sobie mówi: entuzjasta
z Ciepielowic (gmina Dąbrowa):
- Jestem pełen podziwu dla organizatorów. Bluesowo-rockowy charakter imprezy oraz niepowtarzalny
klimat miejsca przeniosły nas
w czasy , kiedy udział w podobnych
uroczystościach był dla każdego

młodego człowieka obowiązkiem.
Bardzo sprawna organizacja, szybka wymiana zespołów, krótkie
przerwy techniczne, solidny dźwięk,
wysoki poziom wykonawców, to
dowód na to, że można zorganizować coś wielkiego na małą skalę.
Jest dobrze, duch w narodzie nie
zginął, a reakcje publiczności,
wielokrotne bisy , to najlepsza nagroda dla animatorów. Mam nadzieję ,że impreza wpisze się na
stałe w kalendarz kulturalny, dając
przykład innym ośrodkom. Może
przez analogię do Orlików, należy
stworzyć projekt odbudowy domów
kultury i świetlic, podając młodzieży
dobrą muzykę? Może w przyszłym
roku uda się zorganizować warsztaty muzyczne, jako imprezę towarzyszącą? Jestem przekonany, że
doświadczeni muzycy, z przyjemnością udzielą kilku rad swoim
młodszym kolegom.
Dag
Na zdjęciu: Zespół Sold My Soul z gitarzystą „Smokiem” Smoczkiewiczem –
znakomity muzyk nagrywał w Wielkiej
Brytanii z takimi zespołami jak Firebirds i Unbroken.
fot. M. Koszyk

Zumba – taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamery kańskich oraz elementów fitness. Zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku.
Choreografia zumby łączy hip-hop, tańce: soca, samba, salsa, merengue, mambo,
sztuki walki oraz elementy Bollywood i tańca brzucha. Wykorzystywane są także
elementy treningu siłowego.
Źródło: www.wikipedia.org

Wszyscy kochamy pluszowe misie
Nieważne czy z łatką, puchaty, duży lub mały, od przeszło stu lat jest
stałym towarzyszem radosnej dziecięcej zabawy, a także często
największym przyjacielem wielu dorosłych już ludzi. O kim mowa?
O tym przekonać mogli się wszyscy, którzy odwiedzili Publiczną Szkolę
Podstawową w Domecku we wtorek 26 listopada. Właśnie wtedy,
w szkole obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. Święto to
ustanowione w 2002 roku, w naszej szkole obchodzone było dopiero po
raz pierwszy.

T

ego dnia wszyscy uczniowie, jak
i dzieci z oddziału przedszkolnego poznały dokładną historię
powstania tej niezastąpionej przytulanki. Wielką atrakcją, była możliwość przyniesienia do szkoły swojego ulubionego pluszowego zwierzaka. Na szkolnych korytarzach zaroiło się od różnego rodzaju misiów,
owieczek, żyraf, czy pluszowych
tygrysków. Wszyscy uczniowie
mogli głosować na przyniesione
przez swoich rówieśników maskotki
w szkolnym plebiscycie na najsympatyczniejszego pluszaka. Nagrodę
w tym konkursie odebrała uczennica klasy IV Agnieszka Smolin,
której przytulanka okazała się także
największa spośród wszystkich
przyniesionych maskotek. Starsi
i młodsi uczniowie chętnie opowiadali o zabawnych i ciekawych
historiach, jakie przeżyli ze swoimi
pluszowymi przytulankami. Najlepsze opowieści zostały nagro-

dzone słodkim upominkiem, a także
gromkimi brawami. Nauczyciele
przyznali pierwszą nagrodę Karolinie Bock, uczennicy klasy IV. Nie
zabrakło również tańców dzieci i zabaw ruchowych przy znanych piosenkach takich jak „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Jadą, jadą misie”, czy „Ty i ja. Misie dwa”. Dzień
ten był świetną okazją do zapoznania dzieci z książkami i filmami
o misiach. Uczniowie mogli także
sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą
życia, występowania i zwyczajów
niedźwiedzi żyjących na świecie.

P

odczas tegorocznych andrzejek
szkołę odwiedziły dwie wróżki,
w role których wcieliły się uczennice klasy VI - Paulina Drąg i Sonia
Gielnik. Podsumowaniem szkolego
świętowania były wróżby i przepowiednie.
Magdalena Koszyk
(red. DD)
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Kuźnia talentów

2

6 i 28 listopada w hali
sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach odbyło się podsumowanie projektu:
,,Opolszczyzna kuźnią sportowych
talentów". Akcja adresowana była
do uczniów szkół podstawowych
z klas I - III. Patronat nad podsumowaniem projektu w naszej gminie objął Poseł na Sejm RP Ryszard

Galla i Wójt Gminy Paweł Smolarek.
Po d c z a s z m a g a ń s p o r t o w y c h
sprawdzano sprawność uczniów
klas I-III.

P

rojekt Szkolnego Związku Sportowego "Opolskie", finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Marszałka
Województwa Opolskiego, Woje-

wody Opolskiego oraz Opolskiego
Kuratora Oświaty, zakładał przeprowadzenie testów sprawności
fizycznej u dzieci w klasach I-III.
- Testy te miały wskazać poziom
umiejętności ruchowych najmłodszych uczniów, a jednocześnie
aktywizować ich, ich nauczycieli
i rodziców do większego i bardziej
zróżnicowanego zaangażowania
w zajęcia poprawiające sprawność
fizyczną - mówi Joanna Dzido,
prezes Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”, realizator akcji.

F

estyn sportowy, który odbywał
się w hali OSiR w Komprachcicach, był podsumowaniem
projektu i udowodnił, że ćwiczenia
na lekcjach wychowania fizycznego
nie muszą być nudne, a niektóre
próby udają się dzieciom lepiej niż
dorosłym. Emilka (lat 7) z PSP
w Polskiej Nowej Wsi i Damian (lat
8) z PSP w Wawelnie stwierdzili, że
chcą dalej tak ćwiczyć na szkolnych
lekcjach.
TD

Strona 3

15 lat śpiewania Panu
„Ślad” to muzyczne wspomnienie poświęcone księdzu Paszkowi. Pierwsza płyta powstała
właśnie dzięki niemu – wsparł finansowo to przedsięwzięcie. Dokładnie taka sama kwota została
zespołowi na edycję tej czwartej. I znów pomogli dobrzy ludzie.
- Nagrywamy w studiu Radia Opole, gdzie koszt jednej godziny jest bardzo duży, bo to doskonałe
studio. Dwa tysiące złotych to było naprawdę niewiele, ale dzięki temu, że ta płyta – podobnie jak
poprzednie – będzie wspomagała działalność zespołu na rzecz osób potrzebujących, radio poszło
nam na rękę – mówi opiekunka muzyczna Attonare.
Strona 8

Turniej o Puchar Szefa „Banderozy”

GMINY KOMPRACHCICE

Wieści

W każdej kategorii wiekowej organizatorzy wybrali najlepszą zawodniczkę. Biorąc pod uwagę
rangę zawodów i ilość uczestników, olbrzymi sukces osiągnęła reprezentująca klub z Komprachcic Michelle Maculak, która została jednogłośnie najlepszą zawodniczką w „dwójkach”.
Zawodniczki mogły się wykazać również w konkurencjach indywidualnych. Jedną z takich
konkurencji, którą stanowił wyskok dosiężny wygrała nasza zawodniczka Klaudia Tlołka skacząc
47 cm.
Turniej ten to również wspólne imprezy towarzyszące, zawodniczki brały udział w sesji w grocie
solnej, ognisku, dyskotece, pokazie płukania złota oraz wycieczce do Czech. Dziewczynki miały
wiele okazji aby nawiązać nowe znajomości z rówieśniczkami z niemal całej Polski.
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Podczas akcji przeprowadzone
zostały próby umiejętności
ruchowych dla dzieci klas I - III
Każdą próbę można było wykonać
3 razy, liczył się najlepszy wynik.
PODRZUĆ, KLAŚNIJ, ZŁAP
Uczeń podrzucał piłkę w górę
i przed chwytem piłki klaszcze
w dłonie.
SLALOMEM DO CELU
Uczniowie – kozłując jednorącz
piłkę – wykonują slalom między
stojakami ustawionymi co 2 m.
FIKU MIKU
Przewrót w przód przy asekuracji
prowadzącego
HOP W GÓRĘ
Uczniowie w dowolny sposób
przeskakiwali przez skakankę
SZCZĘŚLIWIE DO CELU
W odległości 4 m od położonego
hula hop dzieci rzucają do środka
woreczki.
ODWAŻNIE – NIE UPADNIJ
Dzieci wchodzą na ławeczkę,
przechodzą po równoważni przy
każdym kroku wspinając
się na palce i unosząc ugiętą nogę
w kolanie z obciągniętym i palcami
stóp (przynajmniej
5 kroków)

Szanowni Państwo,
W poprzednim numerze
„Wieści Gminy Komprachcice”
z powodów technicznych nie zostały
wydrukowane dwa akapity w dwóch
tekstach.
Obok fragmenty te publikujemy
w całości.

