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Większe Opole
kosztem gminy?
Trudno było przewidzieć taką sytuację – 20 listopada br. w mediach pojawiła się informacja,
która zdziwiła i wzbudziła niepokój sąsiadujących z Opolem gmin. Prezydent miasta, Arkadiusz Wiśniewski zapowiedział, że planuje
powiększenie miasta kosztem sołectw znajdujących się wokół stolicy województwa – w sumie
12 miejscowości.
W przypadku gminy Komprachcice, mówi się o przyłączeniu Chmielowic i Żerkowic. Oprócz samej koncepcji, kontrowersje wzbudza fakt, że reprezentanci
gmin nie zostali wcześniej w jakikolwiek sposób
poinformowani o planowanym przedsięwzięciu.
Procesy urbanizacyjne to zjawiska powszechne
i bardzo często wręcz niezbędne. Według prezydenta
Wiśniewskiego, miasto Opole nie szans na dalszy
rozwój. Kluczowym czynnikiem, który stymulowałby stolicę województwa miałoby być wchłonięcie
przyległych miejscowości – Chmielowic i Żerkowic
(gmina Komprachcice), Karczowa, Sławic i Wrzosek
(gmina Dąbrowa), Borek, Brzezia, Czarnowąs oraz
części Dobrzenia Małego, Krzanowic i Świerkli (gmina
Dobrzeń Wielki) oraz części Zawady, w tym terenów,
na których położone jest centrum handlowe Turawa
Park (gmina Turawa). Przyłączenie gwarantowałoby
lepsze wykorzystanie terenów inwestycyjnych, które
zdaniem prezydenta mogłoby znacząco wpłynąć
na rozwój całego województwa. Miałoby to też rozwiązać, przynajmniej chwilowo, problem wyludniania
się Opola. Prezydent gwarantuje, że mieszkańcy
włączonych terenów na pewno nie stracą na tym
przedsięwzięciu. Obietnice dotyczą m.in. braku
konieczności wyrabiania nowych dokumentów oraz
powołania rad dzielnic, które dysponowałyby własnymi budżetami.

cowych „Rodzinnych Podbiegach”, tego typu wydarzeniem w tym roku. Pamiątkowych medali, które
w założeniu miał otrzymać każdy, kto ukończył
To wydarzenie na pewno przejdzie do histo- bieg, starczyło wyłącznie dla pierwszych 150 osób,
rii. Nie tylko, jako kolejny komprachcicki Bieg które przekroczyły linię mety. Reszta uczestników
Niepodległości, ale przede wszystkim, jako im- otrzymała swoje krążki drogą pocztową.
preza, która przeszła najśmielsze oczekiwania
wszystkich zaangażowanych w jej przygotowaDokończenie na str. 4
nie. „Komprachcicka Dycha” wystartowała z wysokiego pułapu.

Bieg ku pamięci!

Na linii startu pojawiło się w sumie 372 biegaczy
z całego województwa – o ponad dwieście osób
więcej niż spodziewali się organizatorzy – Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, PG w Komprachcicach, Samorządowy Ośrodek Kultury, gminne
Dokończenie na str. 3
jednostki OSP, stowarzyszenie „Bieg Opolski” oraz
(oraz wywiad z Wójtem Gminy
wielu wolontariuszy. „Komprachcicka Dycha” (bieg
Komprachcice – Leonardem Pietruszką)
odbył na dystansie 10 km) jest drugim, po czerw-
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Ligowe walki robotów
W sumie 36 drużyn z całego województwa zjawiło się 25 listopada w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach, by rywalizować
w I Komprachcickich Walkach Robotów, inaugurujących drugi sezon Opolskiej Ligi Robotów.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności programowania
i konstruowania skomplikowanych maszyn z klocków
LEGO w trzech, zróżnicowanych konkurencjach.
Pierwsza z nich polegała na zlokalizowaniu przeciwnika na arenie o średnicy 1,2 m i autonomicznym
wypchnięciu go poza ring. Konkurencją szybkościową
był przejazd po prostym torze o długości ponad 11
metrów, nawiązujący do wyścigów na ¼ mili. Tutaj nie
liczyła się wyłącznie prędkość konstrukcji, ale także
odpowiednie skorygowanie robota, w taki sposób

Wyraźnie i ciekawie

W uroczystym zakończeniu Międzygminnego
Konkursu Ładnego Pisania dla klas IV-VI wzięli
udział wszyscy wyróżnieni oraz autorzy najciekawszych i najbardziej starannych prac. To już
czwarta edycja tego niezwykle nie tylko wymagającego, ale też bardzo emocjonalnego konkursu.
Promowanie ładnego pisania, staranności oraz
dążenia do sukcesu – to główne cele konkursu
organizowanego przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Polskiej
Nowej Wsi. W tym roku motywem przewodnim
były wartości związane z autorytetem – uczestnicy
opisywali osoby, które stanowią dla nich wzór
do naśladowania. To, co od zawsze jest wyjątkowe
w tym przedsięwzięciu to emocje. Wyrażanie uczuć,
poprzez przelewanie ich na papier, jest niezwykle
wartościowe, ponieważ dzięki temu mamy okazję
poznać ważne przemyślenia dzisiejszej młodzieży.
– Pracując nad starannym pisaniem odręcznym,

Dzień niepodległości

by ten bez problemu dojechał do mety. Ostatnim
zadaniem, jakie czekało na uczestników turnieju była
„Niespodzianka” – młodzi inżynierowie dopiero w dniu
zawodów dowiedzieli się z jakim wyzwaniem będą
musieli się zmierzyć. Zawodnicy musieli zbudować
i zaprogramować robota, który będzie potrafił rozpoznawać i zbierać konkretne obiekty, wśród innych
rozrzuconych na arenie. Tego typu konkurencja pozwoliła wyłonić najbardziej kreatywne i spontaniczne
umysły, które tego dnia rywalizowały w zawodach
organizowanych przez Publiczne Gimnazjum im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach.
– W tym sporcie liczy się przede wszystkim inteligencja i spryt zawodników. Samo programowanie
bardzo rozwija młode umysły – dzieci podczas nauki
programowania i tworzenia algorytmów bardzo
szybko, czasem nawet nieświadomie, przyswajają
wiele aspektów związanych z matematyką, która jest

bardzo istotna, jeśli ktoś myśli o sukcesie w robotyce – opowiada Łukasz Jurek, koordynator turnieju.
Gminę Komprachcice reprezentowało w sumie aż pięć
zespołów – cztery reprezentacje komprachcickiego
gimnazjum oraz drużyna ze szkoły podstawowej
w Polskiej Nowej Wsi.

Kajetan Syguła

rozwijamy przede wszystkim swój mózg. Takiego
typu ćwiczenia, w czasach kiedy pisanie na różnego rodzaju urządzeniach jest coraz popularniejsze, mają bardzo duże znaczenie, ponieważ
prowadzą do poprawy koncentracji – opowiadała
podczas uroczystości koordynatorka konkursu –
Ewa Pawleta.
Po raz pierwszy w historii w konkursie wzięły udział
także osoby spoza gminy Komprachcice. Jedną
z wyróżnionych została Paulina Wotzka, reprezentująca szkołę podstawową w Boguszycach.
Pierwsze miejsce przypadło Filipowi Skrokowi,
uczniowi PSP w Polskiej Nowej Wsi. Dla wszystkich
wyróżnionych zostały przygotowane wartościowe
nagrody, wręczane przez Wójta Leonarda Pietruszkę oraz kierowniczkę GBP Barbarę Langner.
Najlepsze prace zostały na koniec odczytane
i tradycyjnie towarzyszyło temu wiele wzruszeń.

KS

W jesiennej zadumie

To nie jest zwykły dzień. Rocznica odzyskania nia – wspomniał podczas przemówienia wójt W tym roku odszedł od nas niezwykły człowiek.
niepodległości jest każdego roku hucznie ob- Leonard Pietruszka.
Śp. Wójt Paweł Smolarek był przede wszystkim osobą
chodzona w całym kraju. W gminie KomprachciKS niespotykanie oddaną swojej gminie. To właśnie
ce to święto zawsze jest utożsamiane z uroczymieszkańcy tej małej ojczyzny wypełnili po brzegi
stościami i wyjątkową atmosferą.
salę Samorządowego Ośrodka Kultury podczas
koncertu „W jesiennej zadumie”, który odbył się 8
Gminne obchody związane z 97 Rocznicą Odzylistopada. Wszystkie 22 zaprezentowane utwory
skania Niepodległości rozpoczęły się uroczystą
zostały zadedykowane zmarłemu Wójtowi.
mszą świętą w kościele pw. Św. Franciszka z
Asyżu. Kolejny punkt związany był z apelem
wojskowym, przygotowanym przez Kompanię
Honorową 91. Batalionu Logistycznego.
- My, jako dorośli, jesteśmy odpowiedzialni
za to, jaką historię przekażemy następnemu
pokoleniu. Bóg, Honor, Ojcz y zna - zróbmy
wszystko by te trzy piękne słowa były świadomymi wartościami dla młodszego pokole-
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Inwestycje na finiszu

fot. 1

Koniec roku przynosi także koniec gminnych inwestycji.
Najważniejsza z nich – budowa żłobka (fot. 1) z pewnością
cieszy mieszkańców gminy najbardziej. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do placówki powinni się śpieszyć.

32 dzieci, w czterech grupach ośmioosobowych. Dziecko można
zapisać do 9 grudnia, natomiast dzień później, o 10:00 na drzwiach
najnowocześniejszego budynku w gminie Komprachcice zostanie
wywieszona lista przyjętych. Pierwsze zajęcia rozpoczną się
już 4 stycznia 2016 r. Do 17 grudnia zostaną zakończone prace
Z początkiem grudnia rozpoczęły się nabory do Publicznego termomodernizacyjne oraz budowa schodów z platformą dla
Żłobka w Polskiej Nowej Wsi. Żłobek ma możliwość przyjęcia niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Komprachcicach

fot. 2

(fot. 2). Całość inwestycji zewnętrznych jest realizowana dzięki
funduszom pochodzącym z budżetu gminy oraz dofinasowania
z Ministerstwa Polityki Społecznej. Modernizacje wewnątrz budynku są prowadzone na koszt prywatnego inwestora, który planuje
rozpoczęcie działania przychodni na początek lutego 2016 roku.
KS

Większe Opole kosztem gminy?
Dokończenie ze str. 1
Trzy dni po tym, jak informacja o planowanym przyłączeniu pojawiła się po raz pierwszy w mediach, zaangażowani w sprawę
samorządowcy wydali oficjalne oświadczenie, w którym wyrazili
swoje zdanie odnośnie sposobu i formy podania informacji o tym
przedsięwzięciu.
– Prezydent Wiśniewski przyjmując taki model zlekceważył przede
wszystkim mieszkańców, zarówno Aglomeracji Opolskiej, jak
i wymienionych gmin, ale także nas, włodarzy, wybranych w demokratycznych wyborach, jako reprezentację mieszkańców – to słowa,
pod który mi podpisał się m.in. Wójt Gminy Komprachcice Leonard
Pietruszka oraz Starosta Opolski – Henryk Lakwa.
Już tydzień po nagłym ogłoszeniu pomysłu, uchwała dotycząca
przyłączenia sołectw została przedstawiona Radzie Miasta Opola.
Została niemal jednogłośnie poparta, co oznacza rozpoczęcie
prac nad wnioskiem prezydenta. W najbliższym czasie planowane
jest zorganizowanie konsultacji społecznych, które niestety nie
są w żadnym stopniu wiążące – ostateczną decyzję odnośnie

wchłonięcia 12 sołectw ościennych, podejmie Rada Ministrów.
Sam proces przyłączenia trwałby około 2 lat.
Warto się zastanowić, czy etycznym zachowaniem można nazwać
próbę zabrania gminom miejscowości, o których rozwój samorządowcy walczyli przez ostatnie 25 lat. Trudno wyobrazić sobie
jak będzie funkcjonowała np. gmina Dobrzeń Wielki, w przypadku
włączenia do Opola elektrowni w Brzeziu, która gwarantuje ok. 30%
budżetu tej gminy. Jakie konsekwencje dla gminy Komprachcice
miałaby decyzja o odłączeniu Chmielowic i Żerkowic? Przede
wszystkim bardzo duży spadek liczby mieszkańców (18%), natomiast powierzchnia gminy zmalałaby o 532 ha (10%). Szacunkowo
budżet gminy może się pomniejszyć nawet o 20%. Trudno także
powiedzieć, czy placówki oświatowe w Chmielowicach poradziłyby
z konkurencją ze strony dużych zespołów szkolnych w Opolu.
Podjęcie tego tematu na X Sesji Rady Gminy, która odbyła się 25 listopada, doprowadziło do stanowczej i bardzo emocjonalnej dyskusji.
– Moje stanowisko jest twarde i bezkompromisowe. Uważam,
że nikt nie ma prawda niszczyć idei samorządności. Chmielowice
to nie jest część Opola – jesteśmy wiejskim sołectwem. Musimy

Ważne jest każde sołectwo
Kajetan Syguła: Pomysł prezydenta Opola, by włączyć niektóre
z miejscowości podopolskich gmin, w tym gminy Komprachcice do miasta zaskoczył i zszokował wiele osób. Domyślam się,
że i Pana również?
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka: Jestem nieprzyjemnie zaskoczony sugestią Prezydenta Wiśniewskiego o włączeniu
sąsiadujących z Opolem miejscowości do miasta. Pomijając już
formę poinformowania o tym, pomysł jest z gatunku z tych, które
zagrażają idei samorządności i decentralizacji. To postawa „duży może
więcej”. Nam – myślę, że mogę mówić za innych samorządowców
wskazanych do „oskubania” przez prezydenta Opola – ta postawa nie
odpowiada. Bardzo łatwo przychodzić na gotowe, szukać pieniędzy
nie we własnej kieszeni, tylko w czyjejś. Pozytywne zmiany, jakie
zaszły w ostatnich latach w gminach podopolskich to nie wynik
działań Prezydenta Wiśniewskiego, ani jego poprzednika, tylko nas:
samorządowców, społeczników, liderów, każdego z mieszkańców
– również tych, którzy przeprowadzając się z Opola na teren naszej
gminy szukają tutaj poczucia bezpieczeństwa, ciszy i spokoju. Nie
znajdują ich widocznie w istniejących dzielnicach miasta, które
na pewno potrzebują zmian, bo – jak widzę po zainteresowaniu
naszymi terenami – ich mieszkańcy wolą wyjechać na wieś. Myślę,
że Prezydent Wiśniewski pomysłu na to, jak powinno rozwinąć się
Opole powinien poszukać przede wszystkim w sobie.
KS: W takim razie, co Pan zamierza zrobić w tej sytuacji?
LP: Będę bronić granic terytorialnych gminy Komprachcice do samego
końca. Zostałem wybrany w drodze demokratycznych wyborów –
zaufała mi gmina, jako wszystkie 9 sołectw. Zdaję sobie sprawę

z tego, że trudno mi będzie prowadzić dyskusję z Prezydentem
Wiśniewskim na poziomie porównywania budżetów. Trudno sobie
wyobrazić, że dysponując bardzo ograniczonym budżetem będę
w stanie licytować się podczas konsultacji społecznych z panem
prezydentem, którego miasto dysponuje budżetem około 600 mln
złotych. Myślę jednak, że można porównać, co w ramach swoich
pieniędzy zaplanował pan prezydent, a co my… dysponując kwotą
nieporównywalnie niższą. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego mieszkańcy miasta przeprowadzają się do nas, do Prószkowa, do Turawy,
do Dobrzenia? Nie mam w zwyczaju liczyć innym pieniędzy, ale może
warto przypatrzyć się niektórym dzielnicom Opola, położonym
na obrzeżach miasta i wytłumaczyć mieszkańcom Chmielowic
i Żerkowic, że niebawem właśnie tak mało korzystnie będą wyglądać ich piękne miejscowości. Bo nowe sołectwa nie są potrzebne
do niczego innego, jak tylko do zwiększenia budżetu na realizację
obietnic wyborczych prezydenta.
KS: Do tej pory współpraca z miastem była bardzo dobra
i skuteczna…
LP: Kilka lat temu, nasi poprzednicy, powołali do życia Aglomerację
Opolską, swego rodzaju rodzinę samorządowców, na czele z miastem
Opole, jako podmiotem wiodącym. Zaufaliśmy prezydentowi, mianując
go przewodniczącym zarządu, którego głos jest decydujący. Ale teraz
zadaję sobie pytanie, jaki jest sens tej współpracy, skoro wszystko
i tak jest ustalane za naszymi plecami? Planujemy inwestycje w sołectwach Chmielowice i Żerkowice i będziemy musieli zdecydować,
czy doprowadzić je do końca, kosztem, powiedzmy sobie szczerze,
innych miejscowości, które z nami zostaną. Nasza gmina rozwija

walczyć i wierzyć, że uda się nie dopuścić do podzielenia naszej
ojczyzny – powiedział sołtys Chmielowic – Edward Odelga.
Wiele kontrowersji dotyczyło stanowisk niektórych radnych, którzy otwarcie wypowiedzieli się w mediach społecznościowych
odnośnie swojego poparcia pomysłu prezydenta Wiśniewskiego.
W przypadku ewentualnego przyłączenia, radni włączonych sołectw
automatycznie wchodzą w skład Rady Miasta Opola.
Czy argumentacja opierająca się przede wszystkim na tańszych
biletach na basen, lub do zoo, jest wystarczająca? Jaka jest gwarancja, że nowa dzielnica, utworzona z Chmielowic i Żerkowic,
otrzyma większy budżet niż pieniądze, które są przeznaczane na te
sołectwa w tej chwili? Czy gmina Komprachcice nie straci racji bytu
po odłączeniu tak ważnych miejscowości? To są kluczowe pytania,
które prędzej, czy później zadadzą sobie również mieszkańcy
Chmielowic i Żerkowic.

Kajetan Syguła

List Posła na Sejm RP Ryszarda Galli do Prezydenta
Opola przedrukowujemy na str. 8

się bardzo dynamicznie. Nie mamy wielkich inwestorów, ale dzięki
temu mamy doskonałe warunki do mieszkania, edukacji, odpoczynku,
rozwoju małych firm. U nas każdy może być inwestorem strategicznym, bo każdy, kto prowadzi swoją działalność jest doceniany. Może
należy zadać sobie pytanie – w jakiej gminie chcemy mieszkać?
Gminie rodzinnej czy gminie przemysłowej? Mamy bardzo dobrze
rozwiniętą infrastrukturę sportową i kulturalną. Czy rodzina, która
wprowadzając się np. do Chmielowic i tym samym zadłużając się
na jedno albo dwa pokolenia, byłaby zadowolona z faktu, gdyby gmina
wydzieliła nagle w ich sąsiedztwie rozległe tereny pod inwestycje?
Wątpię. A to niestety grozi Chmielowicom i Żerkowicom w przypadku
przyłączenia do Opola.
KS: Czy mieszkańcy będą mieli możliwość wyrażenia swojego zdania, odnośnie planowego przedsięwzięcia?
LP: Czyta się w gazetach, w Internecie, słyszy w radiu czy telewizji,
że procedura przyłączenia wymaga przeprowadzenia konsultacji
społecznych. Pamiętajmy jednak, że one o niczym nie decydują.
Zresztą sam nie wiem, kiedy w ogóle miałby się odbyć i jaką miałby
przybrać formę. My ze swojej strony będziemy tłumaczyć, dlaczego
pozostanie w granicach gminy Komprachcice jest ważne i jakie skutki
dla mieszkańców Żerkowic i Chmielowic, rodzić będzie wchłonięcie
przez miasto. Ja wierzę w demokrację i uczciwość – ważne więc
dla mnie jest, by mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swojej woli.
Nawet, jeśli będzie to oznaczało, że niedługo będę musiał posprzątać biurko, zabrać kurtkę i wyjść na zawsze z urzędu. Jednak, jako
gospodarz gminy Komprachcice i reprezentant prawie 11 tysięcznej
społeczności – obiecuję, że zgaszę światło ostatni.
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Bieg ku pamięci!

Dokończenie ze strony 1
– Zakładaliśmy, że przyjedzie do nas maksymalnie 150 osób, ale
cieszę się, że na świętowanie w Komprachcicach zdecydowało
się aż tylu biegaczy. Chodziło nam przede wszystkim o emocje
i upamiętnienie tego dnia, dlatego przygotowane nagrody były
raczej symboliczne. Wiem jednak, że biegacze przyjechali nie
po nagrody, ale żeby doświadczyć tej atmosfery – podsumował
„Komprachcicką Dychę” Arkadiusz Tabisz, dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Trzem pierwszym kobietom i mężczyznom w kategorii open wręczono nagrody oraz puchary. Najszybsza kobieta oraz mężczyzna
w gminie Komprachcice – Agata Majer (Komprachcice) i Damian

fot. 1

Na co dzień aktywni sportowcy, więc tego wydarzenia nie mogli
sobie odpuścić. Maciej Hyl, Damian Okoń oraz Dominik Gola
mieli wspólny cel, jakim był przebiegnięcie 10 km poniżej 90
minut. Maciej brał udział w „Rodzinnych Podbiegach”, natomiast
dla pozostałej dwójki była to pierwsza tego typu impreza. Cała
trójka przyznała, że niezależnie od wyniku, na pewno nie ostania.
Błaziński (Wawelno), otrzymali dodatkowo nagrodę ufundowaną
przez sołtysa Chmielowic – Edwarda Odelgę. Wyróżniony został
także najstarszy uczestnik biegu – 71-letni Henryk Piechaczek
z Kędzierzyna–Koźla oraz najmłodszy sportowiec – reprezentant
Chmielowic, sześcioletni Maciej Romańczyk. Ostatnim punktem
imprezy było losowanie nagród wśród wszystkich biegaczy. W tym
wypadku nie miało znaczenia, kto jakie miejsce zajął – każdy miał
takie same szanse na zdobycie dodatkowej pamiątki.

Święty w czerwonym płaszczu
Obchody dnia św. Marcina to nierozerwalna
część obrzędowości gminy Komprachcice. Charakterystyczne lampiony, przepyszne rogale
i oczywiście sam św. Marcin na koniu – takie
rzeczy można było zaobserwować 11 listopada
w Ochodzach i Wawelnie.
Uroczysty przemarsz spod kościoła św. Marcina
w Ochodzach na tamtejsze boisko (fot. 1) odbył się
przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej w Komprachcicach. Pyszne jedzenie, gorące napoje oraz
wspaniała atmosfera pozwoliła, mimo niesprzyjających

Śniadaniowy rekord

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Polskiej Nowej Wsi doskonale wiedzą, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. W ramach
programu „Śniadanie Daje Moc”, którego celem jest promowanie codziennego spożywania zdrowych i wartościowych
posiłków, reprezentacja placówki wzięła udział w próbie

fot. 2

Mało kto spodziewał się, że na linii mety szybko pojawi się
ktoś tak młody. Aleksander Krawczyk, uczeń V klasy Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi, przebiegł dystans
10 km w 50 minut i 3 sekundy, wyprzedzając tym samym ponad
200 innych, w większości dorosłych, uczestników biegu. Jego
tata, Zbigniew Krawczyk, również brał udział w biegu, jednak
musiał uznać tego dnia wyższość swojego syna, osiągając
wynik o kilkanaście sekund gorszy.
– To jest pierwszy bieg, w którym wziąłem udział. Bieganie
od bardzo dawna sprawia mi dużo przyjemności, a poza tym
często po prostu nie czuję się zmęczony. Myślę, że tak dobry
wynik, związany jest z adrenaliną i dobrą motywacją, czyli
z chęcią wygranej z moim tatą – opowiadał po biegu Aleksander.

– To dzięki tym, którzy przybyli dzisiaj do Komprachcic – to wydarzenie odniosło sukces na taką skalę. Dziękuję wszystkim,
który w mniejszym, lub większym stopni przyczynili się do tego,
że „Komprachcicka Dycha” jest imprezą, którą możemy się chwalić
nie tylko w powiecie, ale też w całym województwie – powiedział
Łukasz Raida, zastępca Wójta Gminy Komprachcice, podczas
uroczystego zakończenia zawodów.

Kajetan Syguła

fot. 3

warunków pogodowych, świętować do późnych godzin
wieczornych. Tego dnia również staw Gliniok w Wawelnie (fot. 2) stał się miejscem integracji i uroczystej
celebracji. Rogaliki i kawa czekała na wszystkich, którzy
zdecydowali się tego dnia wziąć udział w świętowaniu.
Była to też doskonała okazja by poznać historię św.
Marcina oraz przesądy i przysłowia związane z tym
świętem.
– Kto nie zraził się pogodą i przyszedł, mógł posmakować przepysznych Marcińskich rogali. Kto nie przyszedł,
niech żałuje – mówi Dimtar Gawlista, jeden z organizatorów wydarzenia.

Kilka dni później, 13 listopada w kościele pw. św.
Franciszka z Asyżu odbył się spektakl przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Komprachcicach (fot. 3), który przybliżył wiernym
sylwetkę świętego. Po przedstawieniu członkowie Rady
Rodziców częstowali tradycyjnymi rogalami, a przed
kościołem czekał na dzieci ubrany w czerwony płaszcz
jeden z mieszkańców któremu - jak prawdziwemu
świętemu - towarzyszył koń. Tradycyjnie już, to właśnie
zwierzę budziło wielkie zainteresowanie najmłodszych.

pobicia rekordu Guinnessa. Przedsięwzięcie polegało
na zorganizowaniu największej na świecie lekcji gotowania
zdrowego śniadania. W akcję zaangażowały się dziesiątki
szkół z całej Polski i 6 listopada, dokładnie o godzinie 10:00,
każda z nich przystąpiła do przeprowadzenia zajęć związanych z przyrządzaniem smacznych i przede wszystkim

zdrowych śniadań. Musimy jeszcze poczekać na oficjalną
decyzję Biura Rekordów Guinnessa w Londynie, jednak już
teraz możemy pogratulować wszystkim uczniom szkoły
w Polskiej Nowej Wsi, zaangażowania i kreatywności.

KS

KS
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O pszczołach w bibliotece
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach
odbyło się 12 listopada br. spotkanie z pszczelarzem.
Pan Adam Woś z Polskiej Nowej Wsi od dekady
zajmuje się zawodowo tymi owadami, można nawet
powiedzieć, że pszczoły są obecne w jego życiu
od dzieciństwa. Już w rodzinnym domu częścią
krajobrazu były ule. Pan Adam Woś, chociaż z wykształcenia jest informatykiem, ukończył też studia
z zakresu pszczelarstwa.

wiadał pan Adam, zaś o miodzie, jako suplemencie
diety w naszym codziennym menu, mówiła jego
żona, pani Barbara.
– Praca z pszczołami to nie tylko sam miód – żartobliwie opowiadał Adam Woś. – To też obcowanie
z owadami, od których można się wiele nauczyć. Żeby
był miód, muszą być pszczoły, pszczelarz i czyste
środowisko, o które wszyscy musimy dbać. A coraz
mniej jest w naszych ogródkach kwiatków, drzew
owocowych, za to mamy coraz więcej krzewów,
O obowiązkach związanych z pszczelarstwem opo- traw – pszczoły mają więc problem z pozyskaniem

Silni i aktywni

Grupa seniorów z Komprachcic była gospodarzem
jednego z dziesięciu organizowanych w Polsce spotkań
związanych z projekcją filmu „Animowani. Seniorzy
na Orliku”, zachęcającego do korzystania z tego typu
infrastruktury przez osoby starsze.
Przygotowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej film został zrealizowany w ramach projektu
„Seniorzy na Orlikach”, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz projektu
„Akademia Animatora 2014”, finansowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podczas spotkania
w Komprachcicach seniorzy mieli okazję poznać wyniki
badań oraz dane statystyczne związane z działaniem
„orlików” w Polce, dowiedzieć się kilku faktów odnośnie
biologii starzenia się oraz poznać sposoby spędzania
wolnego czasu, wykorzystując infrastrukturę „orlika”.

Słowo pisarza

pyłków. Pan Adam przypomniał też, jak kiedyś wyglądała praca pszczelarza – gospodarz miał w lesie
barć, w ręce siekierkę i koszyk na plastry miodu.
Dziś praca pszczelarza to pilnowanie terminów,
współpraca z właścicielami dogodnie położonych
terenów. Trzeba być wobec owadów czułym, opiekuńczym i cierpliwym.
O rodzajach i gatunkach miodu i ich zastosowaniu
opowiadała pani Barbara Woś. Uczestnicy spotkania
mogli posłuchać o dobroczynnych właściwościach
miodów. Zaprezentowane były także inne produkty
pszczele: pyłek, pierzga, mleczko pszczele, propolis,
wosk pszczeli.
Dziękujemy Państwu Woś za niezwykłą prelekcję,
którą wysłuchaliśmy z niezwykłą uwagą i zainteresowaniem.

Barbara Langner
Dyrektor GBP

Członkowie „Uśmiechu Seniora” wyrazili bardzo duże Kultury – Renata Gliniorz oraz koordynatorka ds. polityki
zainteresowanie zarówno projektem, jak i ideą aktyw- senioralnej w Urzędzie Miasta Opole – Iwona Niedojadło.
nego spędzania czasu na orliku.
Kajetan Syguła
– Celem takich spotkań jest przede wszystkim promocja
aktywności fizycznej wśród seniorów, ze szczególnym
wskazaniem zalet „orlików”. Niestety, istnieje stereotyp, iż „orlik” jest przeznaczony wyłącznie dla osób
młodych. Współpracując z Fundacją Rozwoju Kultury
Fizycznej, chcemy pokazać, iż takie miejsca mogą być
wykorzystywane przez wiele grup społecznych, w tym
także osoby starsze – opowiada prowadząca spotkanie
Katarzyna Wala z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
Na spotkaniu, oprócz jak zwykle licznej grupy komprachcickich seniorów, obecni byli m.in. dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Arkadiusz Tabisz, radny
Krzysztof Szopa, dyrektor Samorządowego Ośrodka

spotkanie z osobą, która na co dzień zajmuje się
pisaniem książek adresowanych przede wszystkim do nastolatków. Zwłaszcza, gdy tą osobą
jest ktoś taki, jak Marcin Pałasz – człowiek bardzo otwarty, który z chęcią opowiada o tym jak
w rzeczywistości wygląda praca pisarza.

Grupa ponad 40 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach przybyła 19 listopada
br. do Gminnej Biblioteki Publicznej, by poznać
popularnego pisarza – Marcina Pałasza, autora
wielu nagradzanych książek dla dzieci i młodzieży,
Prawdopodobnie nie ma lepszego sposobu by za- takich jak „Wszystko zaczyna się od marzeń” czy
interesować literaturą dzisiejszą młodzież, niż „Sposób na Elfa”. Zgromadzeni mieli okazję nie tylko

poznać jego twórczość, czy tajniki pracy nad książką,
ale także wysłuchać wielu anegdot związanych
zarówno z życiem zawodowym, jak i prywatnym.
Uczniowie słuchali opowieści m.in. o tym, co skłoniło pisarza do rezygnacji z pracy „na etacie”, kim
jest pies o imieniu Elf oraz jakie są jego najbliższe
plany wydawnicze. Po ogromnej ilości pytań skierowanych do pisarza po zakończeniu spotkania, była
możliwość otrzymania autografu oraz zrobienia
pamiątkowej fotografii. Liczymy, że Marcin Pałasz
odwiedzi bibliotekę w Komprachcicach po raz kolejny,
by opowiedzieć jeszcze więcej historii z życia pisarza.

KS

Zabawa na 102!
Kolejny miesiąc i kolejne doskonale zrealizowane przedsięwzięcie przez komprachcicki Klub
Seniora „Uśmiech Seniora”. Bal andrzejkowy,
który odbył się w sali przy boisku LZS w Komprachcicach przyciągnął wiele osób spragnionych dobrej zabawy. Występy kabaretu z zaprzyjaźnionego klubu seniora z Bierdzan, pokaz
taboru cygańskiego czy wróżby, przygotowane
przez panią Helenę Rosicką z Komprachcic – to
tylko część niespodzianek, jakie czekały na ba- Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na
wiących się seniorów.
organizowane przez „Uśmiech Seniora” Mikołajki,
które odbędą się 9 grudnia o godzinie 15:00, w sali

Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. Gwarantowana moc atrakcji i niezapomnianych
wrażeń.
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Chmielowice

Nocne czytanie ksiąg
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że na ten piątkowy wieczór czekali wszyscy uczniowie szkoły podstawowej w Chmielowicach.
Nie tylko nocne czytanie książek, ale też możliwość
nocowania w szkole oraz spotkanie się ze swoimi koleżankami i kolegami z zaprzyjaźnionej szkoły w Domecku, przyciągnęło 20 listopada do chmielowickiej
placówki bardzo liczną grupę młodzieży.
– Uważam, że książka pozwala każdemu człowiekowi
znaleźć spokój i równowagę. Wzbogaca jego osobowość
i wrażliwość na świat, czego w dzisiejszych czasach brakuje. W domu rodzice są zaganiani, mają mnóstwo pracy.
My także w szkole śpieszymy się, by zrealizować podstawę
programową. Dlatego myślę, że tego typu popołudniowe
spotkania z młodzieżą, kiedy i my i dzieci tutaj jesteśmy
w zupełnie innych nastrojach, dadzą dużo więcej niż
klasyczna lekcja – opowiada Elżbieta Adamkiewicz, jedna

z organizatorek przedsięwzięcia.
Słuchowisko rozpoczął dyrektor Publicznej Szkoły
w Chmielowicach – Zbigniew Adamkiewicz. Następnie czytanie kontynuowały wolontariuszki z opolskiego
gimnazjum, nauczyciele, opiekunowie oraz uczniowie.
„Magiczne drzewo” – to seria, której pierwszy tom miał
zostać przeczytany, od początku do końca, podczas
pierwszej edycji tego przedsięwzięcia. Plan był na tyle
ambitny, że mało kto zakładał, że komukolwiek uda się
wytrwać do samego końca powieści. Tym większe było
zdziwienie, gdy o godzinie 6:15 rano zakończyło się czytanie drugiego tomu serii. Słuchowisko to jednak nie
jedyna atrakcja, która czekała tej nocy na wszystkich
zgromadzonych. Wspólne biesiadowanie przy przepysznej
pizzy czy zróżnicowane gry integracyjne pozwoliły nie
tylko na wspaniałą zabawę, ale też na zacieśnianie więzi
pomiędzy uczniami z Chmielowic i Domecka.
– Kończąc szóstą klasę, dzieci spotykają się w gimnazjum,
chociaż niekoniecznie w jednej klasie. Bardzo często jest
tak, że zanim powstanie między nimi jakakolwiek więź –
mijają dwa lata. Trzeci rok, to już jest ten moment, kiedy
dzieci muszą się ze sobą rozstać. Uważam, że im wcześniej
zainicjujemy proces integracji, tym łatwiej będzie dzieciom
funkcjonować w gimnazjum – tłumaczy organizatorka.
W planach jest zorganizowanie wspólnego, wieczornego
czytania w Samorządowym Ośrodku Kultury. Tym razem
byłaby to okazja na spotkanie się przy książce uczniów

Jako jedni z pierwszych w chmielowickiej placówce pojawili się
uczniowie szkoły w Domecku. Nikola Kasik (klasa VI), Piotrek
Kasik (V) oraz Paweł Chrzanowski (V), przyznali się, że główną
atrakcją jest dla nich możliwość spędzenia całej nocy w tak
nietypowym miejscu. Cała trójka cieszyła się także, że będzie
miała możliwość poznać nowe koleżanki i kolegów. Jesteśmy
pewni, że wieczór był dla nich bardzo udany.
wszystkich sołectw w gminie Komprachcice.
Organizatorzy dziękują zaangażowanym w przedsięwzięcie
nauczycielkom za poświęcenie swojego wolnego czasu,
rodzicom za zaufanie oraz dzieciom za wspaniałe zachowanie i pozytywne nastawienie.
Monika Prześlakiewicz, Kajetan Syguła

Chmielowice

Konkurs „EKO-OKŁADKA”

Do 30 października tego roku uczniowie klas IV, V, VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach mieli możliwość zgłoszenia prac konkursowych, których tematem przewodnim była ekologia w czytelnictwie.

Pierwszym krokiem w dwuetapowym konkursie było wykonanie
okładki do książki, przy użyciu materiałów ekologicznych.
Uczniowie w swojej pomysłowości przeszli nasze najśmielsze oczekiwania i wykazali się obszerną wiedzą na temat
materiałów ekologicznych. Dzieci zgłębiały trudy tworzenia
okładki, która byłaby ekologiczna i funkcjonalna. Wszystkie

Anielsko

30 października Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach postanowił obchodzić Halloween nieco inaczej. Zorganizowaliśmy
„Dzień Anioła” oraz konkurs na najpiękniej przystrojoną
dynię.
Zaangażowanie uczniów naszej szkoły było ogromne – nawet
pierwszoklasiści pięknie włączyli się do obchodów tego dnia.
Każdy uczeń przebrany za anioła na każdej przerwie miał okazję
zaprezentować swój strój. Klasa V a zaskoczyła wszystkich
ponieważ wszyscy uczniowie z tej klasy przebrali się za anioły,
tym samym zyskała przydomek „anielskiej klasy”. Chcieliśmy

prace, które wpłynęły do organizatorów zasługiwały na to,
aby je pokazać szerszemu gronu. W związku z tym zostały
zaprezentowane w holu szkoły gdzie wszyscy uczniowie oraz
odwiedzający szkołę mieli możliwość podziwiania tych małych
rękodzieł. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania.
Wyróżniono równolegle sześć prac: Natalii Strzałki (kl. VI),
Kasi Klimczyk (kl. VI), Jakuba Janusza (kl. V), Filipa Janusza
(kl. V), Dominiki Strzępek (kl. IV), Magdaleny Czech (kl. IV).
Największe uznanie i pierwsze miejsce przyznano za pracę
Stanisława Adamkiewicza (kl. IV), która była piękna, pomysłowa i gotowa, aby obłożyć nią książkę. Patryk Strzępek (kl.

Oprac: PSP Chmielowice

uczniom naszej szkoły pokazać, że nie tylko wampiry, potwory
i inne dziwne stwory mają powodzenie w tym dniu. Warto się
przebrać za postać kojarzącą się z dobrem i ciepłem – anioła.
W szkolnym konkursie dyniowym brało udział 31 dyń, a wyróżnionych zostało dziewięć. Natomiast w konkursie na najpiękniejszego
anioła nagrodzono trzy pierwsze miejsca, przyznano też pięć
wyróżnień. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia.
Nad przebiegiem tych konkursów, oraz nad obchodami tego dnia
czuwały opiekunki: Agnieszka Adamkiewicz i Aneta Sosińska.
Wszystkim uczniom gratulujemy i zapraszamy do zabawy za rok.

Oprac. PSP Komprachcice

Jesiennie nie znaczy: smutno

Po raz kolejny w Samorządowym Ośrodku Kultury była
możliwość podziwiania utalentowanych wokalistów,
ale też barwnych kreacji nawiązujących do tematyki
jesiennej. Wszystko za sprawą VIII Festiwalu Piosenki
„Jesienne Nutki”, który odbył się 17 listopada br. Powołane jury, w składzie: Marek Wieczorek, Lechosław
Mól i Linda Wencel, oceniało uczestników podzielonych na dwie kategorie wiekowe: 6-9 oraz 10-12 lat.

I) otrzymał wyróżnienie przyznane poza konkursem – uczeń
uznał konkurs za tak ciekawy, iż postanowił, wziąć w nim udział
nie oczekując przewidzianych regulaminem nagród.
Już niedługo uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania
umiejętności literackich pisząc książki/komiksy, które zostaną
umieszczone w wykonanych przez nich EKO-OKŁADKACH. Regulamin kolejnego konkursu zostanie udostępniony niebawem
na stronie internetowej szkoły.Organizatorem konkursu jest
nauczycielka języka polskiego – Beata Śmieja.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i cieszymy się, Kategoria II
że konkurs cieszy się tak dużą popularnością!
I miejsce
Kinga Dolipska – Wawelno
II miejsce
Agata Aniserowicz – Chmielowice
Kategoria I
III miejsce Zuzanna Letka – Dąbrowa
I miejsce
Maja Wdowikowska – Makowice
Wyróżnienie Dawid Bac – Chrząstowice
II miejsce
Martyna Jendrzej – Osowiec
Wyróżnienie Oliwia Baron – Komprachcice
III miejsce Samanta Miensok – Domecko
Wyróżnienie Marta Surmacz – Opole
Wyróżnienie Dominika Taboł – Dąbrowa
Wyróżnienie Julia Liguda – Domecko – Komprachcice

7

LISTOPAD 2015

Mikołaje na motocyklach
W tym roku, jedną z rodzin w gminie Komprachcice
odwiedzą specjalni goście. To grupa osób o wspaniałych sercach, gotowych poświęcić wiele czasu, by pomóc potrzebującym. Z jednym z nich, działającym pod
pseudonimem Andys, mieszkańcem Chmielowic i jednym z pomysłodawców przedsięwzięcia, rozmawiał
Kajetan Syguła.
Kajetan Syguła: Proste pytanie: kim jesteście?
Andys: Jesteśmy po prostu grupką przyjaciół, których
w pewnym momencie połączyło zamiłowanie do jednośladów. Podczas tegorocznego dnia Wszystkich Świętych, kiedy pojechaliśmy do Łambinowic zapalić znicze,
wpadł nam do głowy pewien pomysł. Chcieliśmy pomóc
potrzebującym dzieciakom. Sami mamy praktycznie
wszystko, dlatego chcieliśmy zrobić coś dla innych. Początkowo pomyśleliśmy o domach dziecka. Dopiero później
uświadomiłem sobie, że istnieją osoby i rodziny, które
dużo bardziej potrzebują wsparcia. Skontaktowałem się
z organizatorami akcji „Szlachetna Paczka”, ale niestety
współpraca byłaby dość mocno ograniczona, a tego nie
chcieliśmy. Dopiero sekretarka mojego kolegi, poleciła mi,
żebym skontaktował się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Komprachcicach. I to był strzał w dziesiątkę!

KS: W jaki sposób zdecydowaliście, komu chcecie pomóc?
A: Poprosiłem kierownika GOPS, pana Waldemara Chmiela,
aby wskazał nam rodzinę, która potrzebuje wsparcia, ale
niestety nie kwalifikuje się do żadnej pomocy ze strony
państwa. Niedawno ja i kolega z naszej grupy, pojechaliśmy odwiedzić tę rodzinę, by zobaczyć, czego potrzebują najbardziej. Niestety pomoc, jaka jest im potrzebna,
przekracza nasze możliwości. Zniszczony dach, wilgoć
na ścianach czy brak opału to tylko niektóre z problemów,
które nas najzwyczajniej w świecie przerosły. Jednak czuję,
że w jakimś stopniu jesteśmy w stanie im pomóc, to naprawdę wspaniała rodzina. Rozmawiałem już z lokalnym
dostawcą Internetu, by sprawdził czy ten dom jest w jego
zasięgu. Dla dzieci Internet jest naprawdę bardzo ważny,
nie tylko ze względu na naukę, ale też rozwijanie szkolnych
przyjaźni. Nasza grupa ustaliła między sobą wysokość
składek i zdecydowaliśmy kupić takie podstawowe rzeczy
jak np. jedzenie. Mam takie szczęście, że współpracuję
z hurtownią w Opolu, dzięki czemu będziemy w stanie
kupić naprawdę różnego rodzaju produkty spożywcze.
Chcemy też przygotować dla dzieciaków prezenty, o których marzą. Zdaję sobie sprawę, że nie zaspokoimy ich
wszystkich potrzeb, ale liczę, że tą akcją tchniemy w nich
wiarę w innych ludzi.

KS: Jak planujecie zrealizować ten świąteczny projekt?
A: Przekonałem grupę motocyklistów z Opola, by się do nas
tego dnia przyłączyła. Planujemy przebrać się w stroje św.
Mikołaja i przyjechać 6 grudnia do tej rodziny. Zależy nam
na tym, żeby ci ludzie przynajmniej przez chwilę zapomnieli
o swoich problemach i poczuli świąteczną atmosferę.
Już w tej chwili wiem, że zaangażowanie w pomoc innym
osobom będzie się w naszej grupie rozwijało. W tym roku
robimy tę akcję praktycznie bez żadnego planu, ale myślimy
o powołaniu stowarzyszenia, którego celem będzie przede
wszystkim pomoc potrzebującym.
KS: Mówi się wiele o znieczulicy, o postępującej indywidualizacji życia, jak przekonać innych, że tak nie
musi być? Że warto pomagać?
A: Warto i trzeba próbować. Starajmy się pamiętać o tym,
że pomoc innym nie zawsze jest związana z wielkimi
wydatkami. Nasza grupa nie ma ogromnych możliwości
finansowych. Nasza siła tkwi w tym, że po prostu mamy
wielu znajomych, w wielu różnych miejscach. Bardzo
dużo w tym zakresie zrobił Jerzy Owsiak i jego Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jego działania inspirują
wielu Polaków, pewnie po części także mnie.
KS: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Na wieczny odpoczynek

Na wieczny odpoczynek odszedł śp. Ksiądz Radca Henryk zamianowany proboszczem młodej powojennej parafii Św.
Zając – Proboszcz Parafii Ochodze w latach 1959 – 2006 Marcina w Ochodzach, gdzie niestrudzenie i nieprzerwanie
wypełniał kapłańskie obowiązki do 2006 roku, kiedy to w wieku
Niełatwo nam się z Nim rozstawać, bo prawie pół wieku był 75 lat odszedł na zasłużoną kapłańską emeryturę i zamieszkał
niezrównanym proboszczem w naszej parafii Ochodze, gdzie wraz z innymi starszymi księżmi w Domu Księży Emerytów
wzorowo pełnił swe duszpasterskie obowiązki w pięknym w Opolu, w którym przebywał aż do swej śmierci.
barokowym kościele pod wezwaniem Św. Marcina i Naj- Mieliśmy wielkie szczęście, że został posłany właśnie do nas
świętszej Maryi Panny Królowej. Średnie pokolenie właściwie i przebywał z nami tak długo, bo był wzorowym Duchownym
ukształtował, bo prowadził od narodzin do życia dojrzałe- i zarazem Gospodarzem naszej parafii, w której z wielkim
go. Nazywano go „Księdzem z prawdziwego powołania”, oddaniem i poświęceniem sprawował kapłańską posługę,
bo jego proste, bogobojne życie było wiernym naśladowaniem dbał o wiernych, świątynię i całą parafię, a przede wszystChrystusa i ofiarną służbą innym. Wszyscy pamiętamy go kim pochylał się nad każdym potrzebującym i zawsze miał
jako Kapłana Bożego, bardzo skromnego i rozmodlonego, dla wszystkich czas, nigdy nie narzekał, nie skarżył się,
który na pierwszym miejscu stawiał zawsze Boga, potem cierpliwie znosił choroby i przeciwności losu. Uczynił dla
wiernych, a dopiero na samym końcu siebie. Był wiernym nas bardzo wiele nie tylko w sferze duchowej, gdyż z jego
Synem Tej Ziemi – Śląskiej Ziemi, gdzie – jak wielu swych inicjatywy, przy współpracy wiernych, w parafii powstały:
rówieśników – przeżył jej wojenną tragedię i niezwykle trudne plebania, salka katechetyczna, kamienna grota fatimska,
czasy powojenne.
kaplica przedpogrzebowa i boisko ministranckie oraz poJego powołanie, wcześnie zauważone i wymodlone przez większony został miejscowy cmentarz. Nieustannie też
pierwszego proboszcza zostało gruntownie przemyślane czuwał nad odnawianiem i konserwacją samego kościoła,
podczas ciężkiej pracy w zakładach wapienniczych, w których wiejskich kapliczek i krzyży przydrożnych. W trudnych dla
pracował, by utrzymać rodzinę po tragicznej śmierci ojca Kościoła czasach socjalizmu organizował pielgrzymki religijne
w radzieckiej kopalni. Studia teologiczne rozpoczął w Nysie, i stworzył w salce katechetycznej… salę kinową dla młodzieży,
a skończył w Opolu, gdzie 17 czerwca 1956 roku, w katedrze, w której wyświetlał nigdzie wtedy niedostępne filmy religijne.
przyjął święcenia kapłańskie. Parę dni później – 26 czerwca, Za swą wzorową służbę kapłańską otrzymał 17 grudnia 1982
w przepełnionym kościele odprawił swą Mszę świętą prymicyj- roku z rąk księdza biskupa Alfonsa Nossola tytuł Dziekana
ną. Były to pierwsze w tym kościele prymicje po wojnie, a śp. honorowego, a w 1996 roku – z okazji 40-lecia Kapłaństwa
Ks. Radca Henryk Zając był jego pierwszym Prymicjantem. został obdarzony godnością Radcy duchownego, jednak te
Spełniło się wielkie pragnienie dawnego księdza, ale przede zaszczytne tytuły w żaden sposób nie zmieniły jego pokornej
wszystkim jego własny życiowy wybór, w którym wspierała postawy. Z okazji Jubileuszu 300 lat kościoła w Ochodzach
go rodzina, a zwłaszcza matka, która była z niego bardzo napisał książkę „Parafia Ochodze wczoraj i dziś”, w której
dumna, bo choć po wczesnej śmierci męża została z dziećmi szczegółowo przedstawił historię naszego pięknego zabytkowego kościółka oraz życie religijne w parafii, zwłaszcza
sama, udało jej się wychować syna na kapłana.
Pierwsze kroki w pracy duszpasterskiej Ksiądz Henryk sta- w latach jego kapłańskiej posługi.
wiał jako wikary przy kościele pod wezwaniem Św. Jadwigi Najlepszym testamentem, jaki nam zostawił jest jego całe
w Chróścicach, pod czujnym okiem tamtejszego proboszcza święte życie, którym w każdej chwili dawał świadectwo
– Jerzego Wyrwola, który jako mistrz i ojciec ukazywał mu wiary, jego służebna postawa wobec bliźnich i pokora woblaski i cienie wybranej drogi życiowej. Jednak niedługo bec Bożych planów. Nauczył nas, jak się modlić, jak kochać
pozostał jedynie wikarym, bo już 18 lutego 1959 roku został Boga i ludzi i jak im służyć oraz jak znosić wszystko, co Bóg

na nas zsyła. Pokazał nam też, jak żyć, aby na pierwszym
miejscu mieć zawsze Boga, bo wtedy wszystko inne będzie
na właściwym miejscu…
Ksiądz Radca Henryk Zając odszedł od nas do Boga 29
października 2015 roku, po długiej i coraz bardziej uciążliwej
chorobie, cierpliwie, z różańcem w ręku, znosząc towarzyszące
jej cierpienie. Dnia 3 listopada uroczyście odprowadziliśmy
go na miejsce wiecznego spoczynku – na naszym cmentarzu
parafialnym, gdzie – zgodnie z jego wolą – został pochowany
„pośród swych owieczek”.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Najgodniejszy
Następca Chrystusa i zarazem Najpokorniejszy Sługa nasz
wszystkich, ale przetrwają też w nas wszystkie mądre słowa,
gorliwe modlitwy i dobre czyny, które wypełniały jego ciche
i święte życie, będące wielkim darem dla nas. Obyśmy zawsze
mieli między nami takich świętych Kapłanów jak On…
Wdzięczna za pierwsze nauki religii, dar Słowa Bożego i cenne
świadectwo wiary

Autorka: Liliana Wencel
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Bajkowo książkowo

W świątecznym
klimacie

Korytarz przedszkola w Ochodzach na początku listopada zamienił się w fascynujący świat
książki. Wszystko za sprawą Kiermaszu Taniej
Książki, który ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych już od najmłodszych lat.
Dzięki współpracy przedszkola z Hurtownią Taniej
Książki w Tuliszkowie, rodzice mieli okazję uzupełnić,
po cenach hurtowych, domowy księgozbiór o kolorowe i interesujące książki. Encyklopedie, wiersze,
kolorowanki, łamigłówki, albumy, atlasy i wiele inny
gatunków można było wyszukać podczas kolejnej
edycji tego przedsięwzięcia. Warto wspomnieć, iż
w ofercie znalazło się również miejsce dla poradników
adresowanych do dorosłych.
– Bardzo ważna jest próba zainteresowania dzieci
czytelnictwem, ponieważ w późniejszym okresie
może to owocować tym, że już w szkole, dziecko
będzie potrafiło skoncentrować się na nauce –
opowiada dyrektorka Beata Dobosz.
Przedszkole w Ochodzach kładzie bardzo duży nacisk
na czytelnictwo. Od zeszłego roku, w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”, co jakiś czas rodzice,
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Galla

Szanowny Panie Prezydencie,

absolwenci z miejscowej szkoły podstawowej oraz
osoby z instytucji publicznych angażują się czytanie
dzieciom bajek i wierszy. Na najbliższy czas zaplanowane jest również powstanie stałej wypożyczalni
książek pedagogicznych.

KS

Na zdjęciu
Kamila Komor, Natalia Makiola, Szymon Klimas oraz
Ruben Żarski od bardzo dawna czekali na rozpoczęcie
kiermaszu. Dziewczynki przyznały, że najchętniej
przeglądają książki związane ze zwierzętami, natomiast chłopców zdecydowanie najbardziej ciągnie
do literatury poświęconej motoryzacji.

Pan
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Miasta Opola

Pana propozycja rozszerzenia granic Opola kosztem sąsiednich gmin jest objawem braku poszanowania
społeczeństwa i nie wprowadza żadnych istotnych zmian. Opole w dalszym ciągu pozostanie średniej
wielkości miastem z liczbą mieszkańców na poziomie 130 tys.

Po raz pierwszy w tym roku, prawdziwie świąteczną atmosferę mogliśmy poczuć już w weekend 28–29 listopada, za sprawą corocznego
kiermaszu adwentowo–bożonarodzeniowego,
przygotowanego w ramach współpracy Rady
Rodziców komprachcickiej szkoły podstawowej
i parafii św. Franciszka w Komprachcicach.
Kiermasz rozpoczęła sobotnia msza, podczas której uczniowie klasy V a przedstawili „Misterium
Adwentowe” opracowane przez siostrę Augustynę
oraz nauczycielkę Małgorzatę Szopę. Po przedstawieniu przyszedł czas na integrację. Wspaniale
przygotowane ognisko, przepyszna zupa cebulowa
oraz różnego rodzaju ciepłe napoje bardzo sprzyjały
wprowadzeniu w ten wyjątkowy okres adwentu.
Oprócz tego była możliwość zakupienia stroików,
wieńców oraz wianków przygotowanych przez rodziców uczniów PSP w Komprachcicach. Inicjatorką
wydarzenia była przewodnicząca Rady Rodziców
– Agnieszka Zyzik, którą podczas samej imprezy
zastąpiła Irena Bernhard, mama Natalii i Patryka.
Dzieci członkiń i członków Rady Rodziców – uczniowie PSP w Komprachcicach – razem ze swoimi
szkolnymi przyjaciółmi, przy pomocy nauczycieli również zaangażowali się w przygotowanie kiermaszu.
– Należy docenić wkład rodziców w to wydarzenie. To
właśnie oni poświęcili mnóstwo czasu, by przygotować piękne stroiki i wieńce adwentowe – opowiadała
pani Anna Bodzioch, mama Marysi.

KS

Pana koncepcja sprawi jedynie, że stolica województwa opolskiego pozostanie sama, bez sąsiadów.
Oczywistym natomiast jest, że zwiększy Pan budżet miasta Opola, ale wyłącznie dzięki zasługom i kosztem takich gmin, jak: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Prószków, Komprachcice oraz Turawa. Szkoda zatem,
że wybrał Pan właśnie taką drogę, drogę na skróty, mając w zanadrzu bardzo dobry i sprawy instrument
w postaci „Aglomeracji Opolskiej”, a w niej wielu partnerów. Przecież aktywna współpraca w ramach
Aglomeracji pozwoliłaby na właściwy rozwój miasta Opola i Aglomeracji oraz całego województwa.
Broniąc i argumentując swój pomysł, za wzór podaje Pan Rzeszów i Zieloną Górę, zapominając jednak,
że są to przykłady sprzed kilku lat, które zupełnie nie odpowiadają naszej obecnej sytuacji i rzeczywistości. Tam mieliśmy bogate miasta i zaniedbane gminy sąsiadujące, u nas natomiast gminy są dobrze
zarządzane, a standard życia ich mieszkańców nie odbiega od dobrze zagospodarowanych dzielnic
miasta, a wręcz czasami je przewyższa. Nie powinien Pan zapominać również o tym, że dzisiaj stan
prawny oraz poziom wiedzy samorządowej jest inny i że tylko wspólne działanie w ramach Aglomeracji
w dalszej perspektywie da oczekiwane efekty, jakim są silne ośrodki regionalne.
Dlatego też chciałbym zaapelować do Pana Prezydenta o odstąpienie od złych pomysłów i podjęcie
oczekiwanej przez mieszkańców roli lidera w ramach Aglomeracji, by we współpracy z mocnymi sąsiednimi samorządami zbudował Pan silną pozycję Opola i całego naszego regionu.

Z poważaniem
Ryszard Galla
Sołectwo Chmielowice, Koło Kobiet oraz Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic serdecznie wszystkich
zapraszają na adwentowe spotkanie przy ognisku, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 17:00,
pod wiatą przy boisku w Chmielowicach.
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