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POLSKA NOWA WIEŚ

Baza LPR ruszyła
Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który
będzie stacjonował w naszym województwie, trafił na
teren lotniska w Polskiej Nowej Wsi. Ratownicy już rozpoczęli pracę.
Baza w Polskiej Nowej Wsi to jedyne takie miejsce w województwie opolskim, które do tej pory pozostawało bez
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od grudnia tego roku
śmigłowiec wraz z trzyosobową załogą (pilot, lekarz, ratownik medyczny) stacjonuje na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi.
Śmigłowiec kosztował 28 mln zł i został zakupiony przez
Ministerstwo Zdrowia. Jak mówiono podczas otwarcia bazy,
do najdalej od lotniska położonego miejsca w województwie
ratownicy powinni dolecieć nie dłużej niż w ciągu 20 minut.

MP

WAWELNO

MŁODZI ZDOLNI

Mieszkańcy pytają się: co z naszymi drogami? A sołtys
wsi organizuje spotkanie z przedstawicielem Zarządu
Dróg Wojewódzkich. Czy udało się dojść do porozumienia?

Po raz trzeci rusza Opolska Liga Robotów, której partnerami są Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka oraz Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach. W zawodach otwierających Ligę, które odbyły się 30 listopada wzięło udział ponad
stu uczniów.

Co z tymi drogami?

Więcej na str. 2

Roboty w rękach uczniów

Więcej na str. 4

KOMPRACHCICE

Attonare świętuje 20 lat śpiewania

Z tej wyjątkowej okazji w Sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach spotkali się dawni i obecni członkowie grupy, muzycy,
rodzice, sponsorzy, przedstawiciele lokalnych władz, ale przede wszystkim obecni byli ci, których zespół Attonare się wspierać. Relacja z tego niezwykłego
wydarzenia w kolejnym, świątecznym wydaniu Wieści

2

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
WAWELNO

Co z tymi drogami?
Mieszkańcy Wawelna od lat czekają na remont
dróg wojewódzkich nr 435 i 429. Zdaniem lokalnej społeczności każdego roku jest na tych
trasach coraz gorzej: nawierzchnia nie odpowiada obowiązującym standardom, brak chodnika
nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa uczniom
zmierzającym tymi drogami do szkoły. W sprawie przyszłości dróg wojewódzkich mieszkańcy
wsi spotkali się 28 listopada 2016 r. z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich – Grzegorzem Cebulą.
Na zebranie przybył również poseł Ryszard Galla,
przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka oraz sołtys
Józef Kremer. Przedstawiciele wsi przygotowali
się do spotkania: gościom zostało zaprezentowane
nagranie, które dokumentowało fatalny stan dróg
oraz niebezpieczeństwa, jakie towarzyszą uczestnikom ruchu: zarówno samochodom, jak i pieszym.
Przedstawiciel Policji zwrócił uwagę, że statystyki
dotyczące wypadków na drodze nr 435 i 429 nie
są złe, jednak potwierdził, że ich stan oraz brak
chodników może niepokoić.
Sołtys Józef Kremer w swoim wystąpieniu przypomniał, że sprawa dróg od lat jest dla mieszkańców
Wawelna priorytetowa, a on ze swojej strony wielokrotnie próbował przekonać Zarząd Województwa
Opolskiego do przebudowy tych tras. Wiadomo
natomiast, że inwestycja będzie możliwa tylko wtedy,

gdy Gmina Komprachcice zdecyduje się w połowie
uczestniczyć w jej kosztach. Zważywszy na obecną
sytuację gminy i – wraz z odłączeniem dwóch sołectw – zmniejszenie budżetu, nie będzie to raczej
możliwe. Wójt zaoferował natomiast chęć sfinansowania dokumentacji projektowej, co pozwoliło
Grzegorzowi Cebuli przyznać, że jest to dobry krok
w stronę przyszłej współpracy:
– Musimy jednak pamiętać, że my w naszych planach inwestycyjnych dróg jesteśmy zmuszeni brać
pod uwagę takie czynniki, jak wypadkowość. Tutaj
statystyki jej nie potwierdzają, dlatego z pewnością

KOMPRACHCICE

W ludziach siła
Bieg Niepodległości w Komprachcicach był organizowany w ramach projektu pt. „W ludziach
siła” dofinansowanego ze środków otrzymanych
od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W organizację biegu zaangażowanych zostało ponad
50 lokalnych wolontariuszy: uczniów, rodziców,
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, wielbicieli
sportu i społeczników z terenu całej gminy. Sukces
wydarzenia – niezwykła atmosfera, a jednocześnie
profesjonalna obsługa uczestników – tkwił w zaangażowaniu i współpracy tych wszystkich ludzi. Prace
wolontariuszy koordynował Gminny Klub Sportowy
Komprachcice oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach. Bieg był tylko częścią projektu, na który GKS Komprachcice otrzymał dotację
w wysokości ponad 30 tysięcy złotych. Wcześniej
gruntownie przeszkoleni zostali lokalni liderzy, kie-

„W ludziach siła” – zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

rownicy jednostek i placówek z zakresu budowania
i utrzymania zespołu wolontariuszy.
Przeszkolonych zostało również ok. 50 wolontariuszy
nt. praw wolontariuszy i zalet samego wolontariatu.
11 listopada na starcie stanęło kilkaset zawodniczek
i zawodników, którzy przemierzyli piękne wiejskie
tereny wymagającej trasy mieszanej (crossowo-asfaltowej). W tym roku była to wspaniała impreza,
podczas której nie zabrakło pięknych medali dla
finisherów, koszulek biegowych w pakiecie, numerów startowych z chipami, graficznego oznaczenia
kilometrażu, bufetu na trasie. Najważniejszy był
jednak duch „NIEPODLEGŁOŚCI”, który towarzyszył
zarówno uczestnikom, jak i organizatorom.
Dzień wcześniej odbyły się obchody Narodowego
Święta Niepodległości z udziałem uczniów Gminy
Komprachcice, mieszkańców i Kompanii Honorowej
91. Batalionu Logistycznego.

w najbliższym czasie drogi te nie będą przebudowywane – mówił przedstawiciel Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
– Bez dokumentacji nie ma siły przebicia. Nie wiem,
też, kiedy dokumentacje te będą wykonywane –
może w 2018 roku. Następne pytanie: czy tylko
jedna z dróg, czy obie? Nasza miejscowość powinna
się rozwijać, a bez przebudowy drogi – i to drogi
nie jakiejś bocznej – ale wojewódzkiej, nie będzie
to możliwe – podsumowuje Józef Kremer, sołtys
Wawelna.

Kajetan Syguła

3

Wrzesień 2016
KOMPRACHCICE

Priorytet: profilaktyka
Telefon komórkowy, komputer i Internet dla
większości dorosłych to rzecz nabyta, natomiast
dla większości współczesnych dzieci i nastolatków to naturalne środowisko, w obecności którego się wychowały. Jakie są dobre, a jakie złe
strony rozwoju technologii? W jaki sposób radzić
sobie z zagrożeniami?
Rozważania na ten temat przyczyniły się do organizacji II Gminnego Konkursu Profilaktycznego po hasłem: „Jestem bezpieczny w sieci”. Konkurs odbył się
23.11. 2016 r., a organizowany był przez Publiczną
Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego
we współpracy z Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach.
W konkursie brali udział uczniowie klas szóstych
szkół podstawowych i pierwszych gimnazjum, a sam
konkurs składał się z dwóch etapów: turnieju wiedzy, podczas którego uczniowie rozwiązywali test
na temat bezpieczeństwa w sieci oraz konkursu
plastyczny – tutaj zadaniem uczestników było wykonanie ulotki inspirowanej tematem konkursu.

W turnieju wzięło udział 22 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
sierż. sztab. Kalina Trond- przedstawicielka policji,
p. Linda Wencel – instruktor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, p. Małgorzata Hajduk
– asystent rodziny z GOPS w Komprachcicach.
I miejsce w konkursie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci otrzymał Filip Twardowski z PG
w Komprachcicach, II miejsce Mikołaj Gawron – PG
w Komprachcicach, a III miejsce Aleksandra Paszek
z PSP w Komprachcicach. W konkursie plastycznym
uczniowie wykazali się bardzo dużą pomysłowością.
Prace wykonywali różną techniką. I miejsce otrzymała Karolina Nowotny z PG w Komprachcicach,
II miejsce – Mateusz Leja z PSP w Domecku, III
miejsce –Aleksandra Żywiołek – PSP Wawelno.
Uczennica PSP Komprachcice – Oliwia Baron otrzymała wyróżnienie.
– Konkurs profilaktyczny nie mógłby się odbyć
bez pomocy i wsparcia wielu osób. W tym miejscu
szczególnie podziękowania należą się kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panu Wal-

demarowi Chmielowi, który pełni również funkcję
pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki ich pomocy wszyscy uczniowie
otrzymali upominki za udział, a zwycięzcy nagrody.
Podziękowania należą się również pani Renacie
Gliniorz – dyrektorowi SOK, która udostępniła na konkurs salę. Za rok kolejna edycja, już zapraszamy – zachęca Edyta Jurek, pedagog PSP w Komprachcicach,
inicjatorka i współorganizatorka akcji.

KOMPRACHCICE

Wszyscy mamy równe prawa
20 listopada w Polsce po raz trzeci był obchodzony Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W akcję promocji praw dziecka włączyła się także Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego
z Komprachcic.
Uchwałę w sprawie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się,
że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień,
podczas którego głośniej niż zwykle powinno mówić
się, że dzieci mają swoje prawa i należy ich zawsze
przestrzegać. W kalendarzu komprachcickiej placówki
również znalazł miejsce taki dzień (17 listopada), w którym głośniej niż zwykle uczniowie i nauczyciele mówili,
że dzieci mają swoje prawa. Jednak przygotowania
do uroczystości rozpoczęły się dużo szybciej, bowiem
w tygodniu poprzedzającym Święto Praw Dziecka,
wychowawcy w swoich klasach przeprowadzali lekcje
wychowawcze na temat praw dziecka.
W tym dniu wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko, a hasło
przewodnie tego dnia brzmiało: „Wszyscy mamy równe
prawa”. Podczas dwóch pierwszych godzin odbyły się
konkursowe warsztaty w klasach, podczas których
uczniowie malowali plakaty obrazujące wybrane
prawa dziecka, ponadto każde dziecko otrzymało
niebieski balon, który ozdabiał również wybranym
prawem. Natomiast dyrektor szkoły – p. Anita Jesse
otrzymała balon napełniony helem, który również był
ozdobiony prawami dziecka. Ten balon symbolicznie
poleciał do nieba. Po warsztatach klasowych odbył
się uroczysty apel z udziałem całej szkoły. Program
artystyczny przygotowała klasa III a i III b. Podczas
apelu zostały rozdane nagrody za plakaty i balony.
Pierwsze miejsce w konkursie na klasowy plakat
ilustrujący prawa dziecka otrzymała klasa IIc, drugie
miejsce klasa IV, trzecie – klasa VIb i IIIa. Natomiast
w konkursie na najładniej ozdobiony balon zwyciężyła
Sandra Walbrecht, drugie miejsce zajęła Jagoda
Wawszczyk, a trzecie Natalia Bernhard.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

zaprasza w grudniu
na świąteczne przygotowania

12.12.2016 - GODZ. 9.00
WARSZTATY DLA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(PSP KOMPRACHCICE)

17.12.2016
WSPÓLNE
UBIERANIE CHOINKI

14.12.2016 - GODZ. 9.00
WARSZTATY DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
(PSP KOMPRACHCICE)

12.12.2016 - GODZ. 19.00
WARSZTATY HAND MADE
DLA DOROSŁYCH

13.12.2016
WARSZTATY
DLA SENIORÓW

14.12.2016 - GODZ. 19.00
WARSZTATY
CERAMICZNE

zapraszamy na stronę internetową sokkomprachcice.pl
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Opolska Liga Robotów
Ponad setka uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa
opolskiego wzięła udział w rozpoczęciu kolejnej,
trzeciej już edycji Opolskiej Ligi Robotów. 30 listopada 2016 r. w hali OSiR w Komprachcicach
odbyły się pierwsze zawody sezonu 2016/2017
– a podczas nich walki robotów w dwóch kategoriach: Lego Sumo – walki robotów oraz Lego
Konstruktor.

Liga odbywa się w ramach cyklu sześciu turniejów w roku szkolnym. Zawody są nie tylko okazją
do zmierzenia się z przeciwnikami z innych szkół, czy
poznania nowinek związanych z robotyką. To również niesłychanie widowiskowe wydarzenie dla
osób, które z konstruowaniem robotów nie mają
wiele wspólnego. Na arenach wyznaczonych przez
organizatorów walczą w dyscyplinie „sumo” roboty
skonstruowane z klocków Lego, które wymyślają

KOMPRACHCICE

Spotkanie z pisarzem
Kazimierz Szymeczko był gościem w Kom- 2006 Nominacja w plebiscycie Wirtualnej Polski dla
prachcicach, gdzie spotkał się z gimnazjalistami „Kłopotów komendanta Roka”
2011 Nominacja polskiej sekcji IBBY do nagrody
podczas swojego spotkania autorskiego.
Książka Roku dla „Czworo i kości”
Pisarz debiutował w roku 1996 w Guliwerze (teksty 2013 Tytuł Ambasadora Polszczyzny Literatury
popularnonaukowe) i Świerszczyku (bajki i opowia- Dziecięcej i Młodzieżowej za propagowanie barwnej,
dania). Nagrody i wyróżnienia zdobyte przy okazji poprawnej, nacechowanej uczuciami polszczyzny
wśród najmłodszych. (Fundacja im. Krystyny Bopisania dla Czytelników:
2002 Nagroda w międzynarodowym konkursie chenek; Rada Języka Polskiego).
na powieść dla dzieci i młodzieży „Uwierz w siłę (źródło: strona internetowa Kazimierza Szymeczko)
wyobraźni” za „Same szczęśliwe dni z Muzynkiem”

KOMPRACHCICE

Nieperfekcyjna? Wręcz przeciwnie!
Tak właśnie – jako dobrze zorganizowaną, pomysłową, pracowitą i twórczą – postrzegają Annę
Dydzik uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach. Blogerka, pisarka, mieszkanka Polskiej
Nowej Wsi, zaangażowana społecznie młoda mama
podzieliła się z gimnazjalistami doświadczeniami
związanymi z istnieniem w sieci internetowej, zarabianiem na prowadzeniu bloga i sposobami na
pogodzenie obowiązków.

KS

i programują uczniowie. Opolska Liga Robotów to impreza, która z roku na rok zdobywa coraz większe
uznanie branży i wzbudza zainteresowanie kolejnych
grup uczniowskich. To szczególnie ważny etap dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ dla
tej młodzieży robotyka to najczęściej już pomysł
na dalsze kształcenie się.

MP
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Zachęcamy do przeczytania
świątecznego wydania Wieści
Gminy Komprachcice.

IX Ogólnopolski Festiwal
Kolęd i Pastorałek „Hej! Kolęda, Kolęda”
Organizatorem wydarzenia jest Samorządowy
Ośrodek Kultury w Komprachcicach, a cele, jakie
przyświecają tej dorocznej imprezie to: popularyzacja pieśni i piosenek związanych z tematyką
Bożego Narodzenia; inspiracja do rozwoju własnej kreatywności oraz wymiana doświadczeń
i pomysłów w zakresie aktywności muzycznej.

W numerze:
• relacja z jubileuszu zespołu Attonare
• spotkania z mikołajami
• historia śląskiego brydża

Organizatorzy do udziału w festiwalu zapraszają
solistów, zespoły wokalne oraz wokalno instrumentalne w następujących kategoriach:
• Kategoria I soliści szkoła podstawowa i młodsi,
• Kategoria II soliści gimnazjum i szkoła średnia,
• Kategoria III soliści studenci i dorośli,
• Kategoria IV zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

• projekty edukacyjne w komprachcickich szkołach
• reportaż z Jarmarku Bożonarodzeniowego
• życzenia od „znanych i lubianych”

Uczestnicy wykonają dwie kolędy, pastorałki lub
piosenki zimowe, które w sumie nie mogą być dłuższe
niż 8 minut. Publiczność może oklaskiwać wykonawców już od godziny 15.00, 21 stycznia 2017 r.

Już 21 grudnia
nowe wydanie Wieści!

Zapraszamy!

SPOŁECZNICY

Gminne Stowarzyszenie Partnerskie PARTNER
PARTNER NIEMIECKI: HASBERGEN
Delegacja 56 mieszkańców Hasbergen odwiedziła
w pierwszej dekadzie października gminę Komprachcice, uczestnicząc w wycieczce po południowej
Polsce od 1 do 9 października 2016 r. Partnerzy
z Niemiec odwiedzili m.in. Wrocław, Kraków, Wadowice, Wieliczkę, Świdnicę, obóz w Auschwitz.
Na Opolszczyźnie zobaczyli Głuchołazy, Nysę i gminę
Komprachcice.
O właściwą oprawę wycieczki na terenie naszej
gminy zadbało Gminne Stowarzyszenie Partnerskie
PARTNER Z CZECH: MĚSTO ALBRECHTICE
Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER”
zorganizowało po raz kolejny Dzień Partnerstwa,
podczas którego spotkali się w restauracji „Atlantis” członkowie organizacji oraz zaproszeni goście
z Czech.
Ze strony czeskiej obecny był m.in. Martin Špalek
z żoną oraz Jan Handlir z żoną Jiriną, towarzyszyło im
blisko 50 Czechów, mieszkańców Mesto Albrechtice.
Na stołach znalazły się tradycyjne kołacze śląskie
i słodkie rogaliki prosto z Czech. Partnerska delegacja poczęstowała zebranych również tradycyjnie
warzonym, czeskim piwem. Nie zabrakło wzajemnych
podziękowań i podsumowania mijającego roku. Dzień
Partnerstwa to również obrady Walnego Zgromadzenia Członków GSP PARTNER, stowarzyszenia, które
liczy sobie już ponad setkę sympatyków.
– Z ostrożnych obliczeń wynika, że wymiana partnerska polsko-czeska to wizyty w sumie sześciuset
osób tylko w tym roku. Mamy już plan przygotowany
na przyszły rok, a czekają nas wielkie jubileusze:
będziemy obchodzić dwudziestolecie istnienia stowarzyszenia i w związku z tym planujemy w drugiej

PATRNER, z Janem Przywarą na czele.
– W tym dniu pokazałem gościom wszystko, co najlepsze i najładniejsze w Komprachcicach: kościół i remont organów, gimnazjum, halę sportową, ośrodek
rekreacyjno-sportowy przy ulicy Rolniczej, drzewo
przyjaźni zasadzone przez śp. Wójta Pawła Smolarka,
któremu towarzyszyliśmy wtedy razem ze Starostą
Opolskim – Henrykiem Lakwą – mówi Jan Przywara.
Delegacja z Hasbergen z przyjemnością zwiedziła
Komprachcice, większość z nich była tutaj po raz
pierwszy.

KS

połowie roku 2017 wielką imprezę – mówi Jan
Przywara, Przewodniczący Zarządu GSP PARTNER.
Wymiana partnerska to budowanie i podtrzymywanie
relacji na bardzo różnych obszarach: edukacyjnych,
współpracy ochotniczych jednostek strażackich,
przedsiębiorców, myśliwych, artystów.
– Zależy nam na tym, aby jak najmłodszych włączać
w nasze działania. Chcemy im pokazać, że przyjaźń
to jest bardzo ważna rzecz. Pomagają nam w tym
dyrektorzy placówek, którzy zawsze bardzo chętnie
odpowiadają na propozycję współpracy – zapewnia
Jan Przywara.
Po zakończeniu części oficjalnej goście wraz z członkami stowarzyszenia przeszli na grób śp. Pawła
Smolarka – Wójta Gminy Komprachcice, pod którego
opieką zawiązała się i rozwijała wymiana partnerska.
Jan Przywara zachęcił też członków i sympatyków
swojej organizacji do przekazywania podczas rozliczeń podatkowych 1% dla Nikodem Muca.

KS
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Europejski Dzień Języków Obcych
„Języki to nasza siła” – pod takim właśnie hasłem odbywała się tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków na świecie. Europejski
Dzień Języków został ustanowiony przez Radę
Europy w 2001 r. i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich. Oficjalnie święto obchodzone jest co roku 26 września, a jego głównym celem jest promocja nauki języków obcych.
Taka właśnie idea przyświecała także organizacji
Europejskiego Dnia Języków Obcych w naszej szkole.
Każda z klas po uprzednim wylosowaniu jednego
z krajów europejskich, miała za zadanie przygotować
na jego temat plakat. Klasy wraz z wychowawcami
przygotowały bardzo kolorowe i zawierające dużo
informacji plakaty. Na apelu wszyscy mieli okazję
dowiedzieć się ważnych danych o krajach takich jak:
WŁOCHY, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, FRANCJA,
HISZPANIA i oczywiście POLSKA, informacje które przedstawili nam pierwszoklasiści. Poznaliśmy
podstawowe zwroty w obcych językach i poznaliśmy
kulturę charakterystyczną dla danego kraju. Z okazji
Europejskiego Dnia Języków Obcych zorganizowano
także w naszej szkole konkurs na NAJCIEKAWSZY

SŁOWNICZEK OBRAZKOWY POLSKO–ANGIELSKI.
Do konkursu mógł przystąpić każdy uczeń z klas I-III
i IV-VI naszej szkoły. Przedmiotem konkursu było
wykonanie słownika obrazkowego polsko-angielskiego
o wskazanej tematyce. Do konkursu wpłynęło bardzo
wiele ciekawych prac. Słowniki wykonane były różnymi
technikami – rysowanie, malowanie, wydzieranka.

Mamy nadzieję, że organizacja Europejskiego Dnia
Języków Obcych w szkole w Domecku wpłynie na zainteresowanie uczniów nauką języków obcych, a także
sprawi, że nasi wychowankowie będą rozumieli idee
wielokulturowości zjednoczonej Europy.

zawodnik judo Youichi Nishikawa. Z charakterystyczną dla Japończyków cierpliwością i spokojem
obserwował poczynania naszych młodych zawodników, pomagał im i poprawiał ich błędy, niektóre
z dzieci miały nawet możliwość wykonania rzutu
na japońskim gościu. Po zakończonym treningu
Gościem specjalnym, który uświetnił obchody Świa- był czas na porozmawianie z Youichim, zrobietowego Dnia Judo był przybyły do Opola japoński nie sobie pamiątkowego zdjęcia i uściśnięcie ręki

z japońskim sayonara (do widzenia). Możliwość
trenowania judo pod okiem japońskiego trenera jest
wielką rzadkością, z pewnością na długo pozostanie
we wspomnieniach wszystkich tam obecnych, ale
najważniejsze było jak zwykle spotkanie w naszej
sportowej rodzinie judo.

Magdalena Koszyk

DOMECKO

Smacznego!
Uczniowie klas 1—3 z PSP w Domecku już po raz
drugi wzięli udział w projekcie edukacyjnym
„Śniadanie daje moc”, z tego też powodu, 8 listopada 2016 r. podobnie jak w całym kraju odbyło
się w naszej szkole wspólne śniadanie.
Najpierw uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania, dowiedzieli się również dlaczego trzeba jeść
śniadanie i jak je przygotować, aby było pyszne oraz
zdrowe i pożywne. Następnie ochoczo przystąpili
do pracy: umyli ręce, zorganizowali swoje stanowiska
pracy i rozdzielili zadania. Jedni myli warzywa, inni
je kroili, a jeszcze inni pięknie układali wszystkie
produkty na talerzach. Po kilkunastu minutach
śniadanie było gotowe, stoły nakryte, a wszystko
co niepotrzebne uprzątnięte. Wreszcie można było
zabrać się za jedzenie. Było smacznie, zdrowo i bardzo wesoło, a własnoręcznie przygotowane śniadanie
dało wszystkim „super moc” do nauki i zabawy.

JUDO

Dla świata
Pod hasłem „Judo dla świata” wszyscy ludzie
trenujący tę dyscyplinę obchodzili 28 października swoje święto. Z tej okazji dzieci z gminy
Komprachcice wzięły udział w niezwykłym treningu, który odbył się w klubie judo AZS Opole.

PROW 2014–2020

Uwaga! Nabory w Borach
W marcu 2017 Par tnerstwo Borów Niemodlińskich ogłosi Nabór dopiero w marcu, ale już czas żeby przygotowywać
nabor y wniosków o dofinansowanie rozwoju dział alności dokumentację.
gospodarczej – do 300tys. zł lub zakładanie działalności - Zapraszamy na stronę internetową: boryniemodlinskie.pl
premia 60 tys. zł.

Beata Śmieja
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V Międzygminny Konkurs Ładnego Pisania
Finał kolejnej edycji konkursu, którego celem
jest promocja ładnego pisania, odbył się 24 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Komprachcicach.
Wydarzenie jest adresowane do uczniów klas IV-VI.
Organizatorami byli – Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach.
Celem tego konkursu było propagowanie ładnego,
starannego pisania piórem, rozwijanie umiejętności
i wyrażanie własnych przemyśleń, uczuć, refleksji
a także pogłębianie międzypokoleniowych więzi
rodzinnych. Uczestnicy w tym roku decydowali o wyborze jednego z trzech tematów: „Warto pomagać
innym”, „Ten dzień pozostanie na zawsze w mojej
pamięci”, „Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej”. Nadesłano 27 prac, z których jury wyłoniła zwycięzców:
I miejsce zajęła Hanna Gogolok (PSP Chmielowice);
II miejsce – Karolina Skrzipczyk (PSP Domecko) oraz
Nikola Wystrach (Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach); III miejsce – Diana
Prokopp (PSP Polska Nowa Wieś) oraz Agata Kornek
(PSP Chmielowice). Wręczono cztery wyróżnienia,
które otrzymali: Kamil Jurek (PSP Komprachcice);
Kinga Dolipska (PSP Wawelno); Dominika Piwko
(PSP Niemodlin); Mateusz Leja (PSP Domecko).
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe
i gry, pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia.
Podczas gali rozdania nagród miała miejsce prezentacja działalności Fundacji Mam Marzenie, którą
przygotowała wolontariuszka pani Anna Krzysztoń.
Dowiedzieliśmy się że misją Fundacji Mam Marzenie
jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3–18 lat,

cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Fundacja skupia wyłącznie wolontariuszy. Przez swoją
działalność chcą w ten sposób dostarczyć chorym
dzieciom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą
choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu i wnieść siłę
do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zwiedzili bibliotekę
i zapoznali się z księgozbiorem.

Opracowała Barbara Langner

CHMIELOWICE

Czytanie nocą
„Nocne książek poznawanie”- II nocne czytanie
w Chmielowicach odbyło się 10 listopada 2016 r.
Nocne czytanie literatury dziecięco-młodzieżowej przy udziale i współpracy uczniów i nauczycieli PSP w Chmielowicach i w Domecku cieszyło
się dużym zainteresowaniem.
W tym roku uczniowie czytali i słuchali „Braci Lwie
Serce” Astrid Lindgren. Książka traktuje o przeżyciach braci, którzy przenoszą się do fantastycznej krainy Nangijali. To opowieść o niezwykłych
przygodach, opowiadająca o męstwie, umiłowaniu
wolności, poświęceniu, pokonywaniu własnych
słabości i o wielkiej miłości braterskiej, która może
zwyciężać nawet śmierć.
Atmosfera nocnego czytania była niezwykła, ponieważ na kilka długich godzin, wszyscy razem – uczniowie i nauczyciele – przenieśliśmy się całkowicie
w świat literatury, a wieczorowa pora sprzyjała naszej
wyobraźni. Część z nas usnęła szybko, kołysana
pięknym odczytem kolegów, rodziców, nauczycieli,
a inni nie mogli zmrużyć oka (choć 3-4 nad ranem to
trudna godzina) w oczekiwaniu na dalsze przygody
bohaterów.
Inicjatywa budowania świadomości literackiej uczniów poprzez spotkania z literaturą, przypominanie
książek może trochę „przykurzonych”, podsuwanie
młodzieży dobrej literatury współczesnej jest ideą
niepodważalną i piękną, więc tym bardziej cieszy

nas wszystkich udział coraz większej liczby uczniów
oraz chętnych do spotkań i odczytywania książek
przez całą noc.
Dziękujemy serdecznie uczniom szkół z Chmielowic
i Domecka oraz Paniom: Elżbiecie Adamkiewicz,
Manueli Zyli, Marcie Szczygieł Ryczek, Magdalenie
Koszyk i rodzicom, którzy wspaniale wsparli nas
w nocnym czytaniu, we wszystkich wymiarach
tego zdarzenia.

Beata Śmieja
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Mikołajkowy turniej

Po raz kolejny odbył się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach turniej piłki ręcznej
dla dzieci (rocznik 2004 i młodsi), współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu.
2 grudnia br. w „Komprachcickich Mikołajkach”
uczestniczyły drużyny: ASPR Zawadzkie, Moto
Jelcz Oława oraz OSiR Komprachcice.
Zwycięstwo przypadło drużynie z Zawadzkiego, którzy
pokonali 21: 9 Moto Jelcz Oława oraz 18: 11 OSiR Komprachcice. Mecz OSiR Komprachcice z Moto Jelcz Oława
zakończył się wynikiem 20: 18. Nagrody indywidualne
otrzymali: Tymoteusz Sobków – najlepszy strzelec turnieju
(19 bramek) oraz Kamil Jurek – najlepszy bramkarz turnieju
Skład drużyny: Kamil Jurek, Bartosz Baranowski, Piotr
Kasik, Paweł Chrzanowski, Michał Litwiniec, Stanisław

Łepek, Michał Pawleta, Tymoteusz Sobków, Konrad Skiba,
Mateusz Tańczak, Feliks Świerc, Bartosz Bareja, Marcel
Pałubiak.
KS

PIŁKA SIATKOWA

Siatkarki „Sukcesu” najlepsze!
Drużyna Sukcesu Komprachcice wygrała starszą
kategorię VI Towarzyskiego Turnieju Siatkarskich Trójek i Czwórek Dziewcząt we Wrześni.
„Czwórka” Sukcesu wystąpiła w składzie: Maria
Bodzioch, Aleksandra Paszek, Weronika Stelnicka, Kinga Błazińska.
W całej imprezie wystartowało 35 drużyn, podzielonych w pierwszej fazie turnieju na pięciozespołowe grupy eliminacyjne. Zespół z Komprachcic
wygrał pewnie swoją grupę pokonując kolejno teamy
z Wrześni, Środy Wielkopolskiej, Opola i Konstantynowa Łódzkiego awansując tym samym do pięciodrużynowego finału. Na tym etapie spotkania były już
niezwykle wyrównane i kończyły się nawet remisami
gdyż zgodnie z regulaminem mecze rozgrywano

na czas i mogły się kończyć wynikiem nierozstrzygniętym. Zawodniczki Sukcesu w grupie finałowej
zremisowały 13:13 z APS Opolanka I oraz pokonały
ekipy z Wrześni, Rokietnicy i ponownie z Konstantynowa zapewniając sobie pierwsze miejsce. Najlepszą
zawodniczką turnieju natomiast została wybrana
Weronika Stelnicka.
Oto najlepsza piątka turnieju w kategorii „czwórek”:
1. LUKS Sukces Komprachcice
2. APS Opolanka Opole I
3. UKS Jedynka Września I
4. Lider Konstantynów Łódzki II
5. Lider Rokietnica

Piotr Szczubiał

FUTSAL

Berland wygrywa
Team z Komprachcic na własnym boisku poko- straty gola. Duża w tym zasługa mołdawskienał 6–0 AZS Łódź. Dominik Dora strzelił w tym go bramkarza Berlandu – Siergieja Burduja,
niesł ychanie skoncentrowanego i szybkiego
meczu aż cztery bramki.
zawodnika.
Nie grał jeden z najważniejszych zawodników
KS
– Andrzej Sapa, który pauzował za kartki. Berland od początku kontrolował grę, a po osiąg- Berland Komprachcice – AZS Łodź 6–0 (2–0)
nięciu wyniku 3–0 nie pozwolił przeciwnikowi 1–0 Wochna – 15 min., 2–0 Przywara – min., 3–0
na jakąkolwiek kontrę. To pier wsza w ygrana Dora – min., 4–0 Dora – 30 min., 5–0 Dora – 35
Berlandu w tym sezonie i pierwszy mecz bez min., 6–0 Dora – 36 min.

Berland: Burduja – Mika, Przywara, Zboch, Małek,
Dora, Gawin, Krok, Kilian, Wochna. Trener Dariusz
Lubczyński.

PIŁKA RĘCZNA

PIŁKA RĘCZNA

OSiR w grze

AZS: Olejnik – Sztaba, Pomykała, Olczak, Wasiak,
Młynarczyk, Pruszkowski, Krysiak, Baryła, Sobczak,
Magnus, Wyszkowski. Trener Michał Zawadzki

OSiR ZAPRASZA

10 grudnia 2016 R. odbędą się w Sali Ośrodka Sportu
i Rekreacji dwa wydarzenia:
Turniej dzieci w piłce nożnej „Bawi nas piłka”
Początek: godz. 09:00 – planowane zakończenie:
godz. 14:00
Mecz piłki ręcznej II ligi seniorów LKS OSiR KomZ drugiej strony mieli na boisku również silnego Trenerem naszej drużyny jest Bartłomiej Jasiówka. prachcice – SKF KPR Sparta Oborniki
Początek: godz. 18:00
przeciwnika. Wygrana jednym punktem (21–20)
Grający u siebie klub z Komprachcic miał dużo
szczęścia. W meczu z klubem „Dziewiątka” Legnica nasi szczypiorniści stanęli na wysokości
zadania, grali twardo, nie odpuszczając rywalowi
łatwych piłek.

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

była możliwa, ponieważ goście nie wykorzystali
odgwizdanego w ostatnich sekundach rzutu karnego. W kolejnym meczu na wyjeździe z drużyną
ZEW Świebodzin szczypiorniści z Komprachcic
zremisowali 26–26.
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