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Lamorożce i Zgrany Team

I tydzień, 13 – 17 lutego 2017r.
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku:
9.00 – 10.00 – zajęcia piłki ręcznej dla chłopców z roczników 2006 i 2007,
10.30 – 11.30 – zajęcia piłki ręcznej dla chłopców z roczników 2004 i 2005,
11.30 – 13.30 – zajęcia piłki ręcznej dla chłopców z roczników 2002 i 2003,
Zajęcia będzie prowadzić instruktor Maciej Nawrocki.
14.00 – 16.00 – otwarte zajęcia rekreacyjno (gry i zabawy) – sportowe dla wszystkich chętnych,
Zajęcia będą prowadzić instruktorzy: Maja Kabarowska i Sławomir Hetmański.
II tydzień, 20 – 24 lutego 2017r.
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do czwartku:
9.00 – 14.00 – otwarte zajęcia rekreacyjno (gry i zabawy) – sportowe dla wszystkich chętnych,
Zajęcia będą prowadzić instruktorzy: Andrzej Bartnik i Sławomir Hetmański.
Piątek 24 lutego 2017r.
Wyjazd na basen „DELFIN” do Krapkowic.
Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przykościelnego w Komprachcicach, powrót ok. godz. 14.00.
Kąpiel w godzinach 10.00 – 12.00. Po basenie możliwość kupienia i spożycia posiłku
w bufeciku przy basenie. Koszt wyjazdu – 12 zł od osoby.

Dwie drużyny z gminy Komprachcice wzięły udział w
zmaganiach OLR. Z imprezy „Byczy Robo Day 2017”
nasi reprezentanci wrócili ze znakomitymi wynikami.
Więcej na stronie 3
DOMECKO

Panie! Do dzieła!

Wszystkie zajęcia są bezpłatne (z wyjątkiem wyjazdu na basen) i odbywają się
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, przy ul. Szkolnej 18.
Każdy uczestnik zajęć sportowych i wyjazdu na basen musi posiadać
pisemną zgodę rodziców dostępną u instruktorów prowadzących zajęcia.

Ludowy Klub Sportowy
OSiR KOMPRACHCICE
Zaprasza na

Ferie z piłką ręczną
Chłopców urodzonych w roku 2006 i 2007
Zabawa, współzawodnictwo,
profesjonalne treningi
Po feriach możliwość kontynuowania
i rozwijania pasji w klubie
Zapraszamy: od 13 do 17 lutego,
w godz. Od 9.00 Do 10.00
Hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji
w komprachcicach
Zapisy trwają do 10 lutego 2017 r.
Kontakt: Maciej Nawrocki, tel.: 791 468 577,
E-mail: maciek.osir.Komprachcice@onet.pl

Klub Seniora
„Uśmiech Seniora”
zaprasza na
Karnawałowy
Bal Przebierańców

Po raz pierwszy odbył się w Domecku „babski comber”, którego pomysłodawcami i organizatorami były
lokalne organizacje pozarządowe: OSP Domecko,
DFK Domecko i Stowarzyszenia Razem dla Domecka.
Uczestnicy, w kolorowych przebraniach, bawili się
doskonale. O obrzędowości „babskiego combra”
i tegorocznej imprezie rozmawiamy z Angeliką Giza
na stronie 4.
POLSKA NOWA WIEŚ, OCHODZE

Attonare w trasie

25 lutego 2017 roku
Rozpoczęcie imprezy:
godzina 17:00
Miejsce: sala widowiskowa
Samorządowego Ośrodka Kultury
Udział: tylko 25 zł
Kontakt i zgłoszenia:
Monika Poremba

Nowa płyta „Attonare”, zatytułowana „W Noc Zmrożoną”, była okazją do spotkania się z zespołem podczas styczniowych koncertów. Na terenie gminy
Komprachcice artyści zaśpiewali w Polskiej Nowej
Wsi i w Ochodzach.
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Podatki – taryfy za odprowadzanie ścieków
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach Informuje, że zgodnie
z podjętą Uchwałą Nr XXII.149.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2017 r.,

na terenie gminy Komprachcice w miejscowości Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza się
Dziekaństwo w okresie 28 lutego 2017 roku podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych
do dnia 27 lutego 2018 roku obowiązywać będą przepisach prawa.
następujące taryfy za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy instytucjonalni, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, odprowadzający wyłącznie ścieki
o charakterze bytowym

Cena za m3 odprowadzonych
ścieków w zł

6,99

Stawka opłaty abonamentowej
– licznik główny

6,00 zł (za jeden okres rozliczeniowy/za rozliczenie
jednego przyrządu pomiarowego)

Stawka opłaty abonamentowej
– podlicznik

3,00

Cena za m3 odprowadzonych
ścieków w zł

9,50 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej
– licznik główny

6,00 zł (za jeden okres rozliczeniowy/za rozliczenie
jednego przyrządu pomiarowego)

Stawka opłaty abonamentowej
– podlicznik

3,00

2.

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe

Stawka

Jednostka miary
zł/m3

Zł (za jeden okres rozliczeniowy/za rozliczenie
jednego przyrządu pomiarowego)

zł (za jeden okres rozliczeniowy/za rozliczenie
jednego przyrządu pomiarowego)

KOMPRACHCICE

Zawiadomienie – azbest
Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie Województwa Opolskiego, w ramach którego Gmina właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby
Komprachcice ma możliwość ubiegania się o środki azbestowe już zdemontowane. Wydatki związane
wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VIII konkursowy
tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu

finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
W związku z powyższym, Gmina Komprachcice
planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu
wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy
posiadają na swojej posesji wyroby zawierające
azbest. Kosztami kwalifikowanymi, które zostaną
pokryte z budżetu Gminy Komprachcice oraz środków WFOŚiGW w Opolu są: demontaż, transport
i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. W przedsięwzięciu mogą brać udział również

z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych
leżą po stronie właściciela nieruchomości.
Wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej www.komprachcice.pl) należy składać w terminie do 14 lutego
br. w biurze podawczym Urzędu Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46–070 Komprachcice.

KOMPRACHCICE

KOMPRACHCICE

KOMPRACHCICE

Konkursy

Czytelnik proponuje
… biblioteka kupuje

Książka na stronie

Wójt Gminy Komprachcice informuje o wstępnym
naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie
wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących
się na terenie Gminy Komprachcice.

W dniach 03–12 stycznia 2017 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach odbywały się etapy gminne wojewódzkich konkursów Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach zaprzedmiotowych dla uczniów szkół podstawo- prasza wszystkich czytelników biblioteki do składania
propozycji zakupu książek.
wych. Niżej prezentujemy wyniki:
• Wojewódzki Konkurs Historyczny – Feliks Świerc
(PSP w Komprachcicach) i Kinga Dolipska (PSP
Wawelno)
• Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego- Marcel
Maculak i Dominik Janczyk (PSP Wawelno) oraz
Aleksander Pawleta (PSP Domecko)
• Wojewódzki Konkurs Polonistyczny- Aleksandra
Paszek (PSP Komprachcice), Mateusz Leja (PSP
Domecko) i Kinga Dolipska (PSP Wawelno)
• Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego- Feliks
Świerc i Samuel Pikos (PSP Komprachcice) oraz
Mateusz Leja (PSP Domecko)
• Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy- Feliks Świerc
(PSP Komprachcice), Tomasz Świerc (PSSP Ochodze),
Oskar Pyka (PSP Wawelno)
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny- Michał Margos (PSSP Ochodze), Stanisław Łepek (PSP Komprachcice), Aleksander Pawleta i Natalia Gogolok
(PSP Domecko) oraz Emilia Naryniecka (PSP Polska
Nowa Wieś)

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 1 lub pod nr
tel. 77 403 17 00 lub 77 403 17 12.

Informujemy, że na stronie internetowej komprachcice-gbp.sowa.pl/ dostępny jest katalog księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach oraz filii w Domecku.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą biblioteki
– wprowadzenie elektronicznego zestawienia tytułów pozwala szybko, z każdego miejsca na świecie,
sprawdzić, jakie książki w swoich zasobach posiada
biblioteka. Wyszukiwanie książek może odbywać
się według nazwiska autora lub tytułu książki. Prze
stronę internetową można również sprawdzić, w któWszystkie propozycje zostaną wzięte pod uwagę rym oddziale dana pozycja się znajduje. Katalog jest
i będą sukcesywnie realizowane w miarę naszych na bieżąco uaktualniany.
możliwości. Zachęcamy również do śledzenia informacji zamieszczanych przez naszą bibliotekę
DD
na portalu społecznościowym Facebook.
Dzięki podpowiedziom osób, korzystających z biblioteki, będziemy mogli szybciej i skuteczniej dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb i oczekiwań.
Prosimy o składanie propozycji na adres e-mail:
bibliotekakomprachcicefb@onet.pl
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Lamorożce i Zgrany Team

Ponad setka drużyn i blisko ćwierć tysiąca walk!
– w Byczynie odbyły się kolejne zawody Opolskiej
Ligi Robotów, w których reprezentanci naszej
gminy zajęli znakomite miejsca. Opiekunem
mistrzów robotyki jest nauczyciel Łukasz Jurek.
9 stycznia br. uczniowie z naszej gminy (PG Komprachcice i PSP Polska Nowa Wieś) wzięli udział
w kolejnym turnieju Opolskiej Ligi Robotów, który odbył się w Byczynie (Byczy Robo Day 2017).
Uczniowie zostali przygotowani do turnieju przez
informatyka Łukasza Jurka. Podczas turnieju zawodnicy spróbowali swoich sił w dwóch konkurencjach:
walkach robotów (Lego Sumo) i wyścigach po czarnej
linii (linefollower). W zawodach podobnie jak w KWR
2017 wzięło udział ponad 100 zawodników z całej
Opolszczyzny. W młodszej grypie wiekowej odbyło
się ponad 240 walk! A uczniowie z PSP w Polskiej
Nowej Wsi (Zgrany Team: Szymon Pietruszka, Sara
Prodlik) po przegranej o włos walce finałowej zajęli 3
miejsce. Natomiast w starszej kategorii wiekowej 1
i 2 miejsce zajęli zawodnicy reprezentujący PG
w Komprachcicach (Lamorożce: Ola Bareja, Emilia
Waliczek, Paulina Ptaszek; Raki w Teamie: Szymon
Szendzielorz, Kamil Selega, Marek Gogolok). Po fascynujących walkach sumo czas na wyścigi po czarnej
linii w sposób autonomiczny. Rywalizacja była zacięta

jednak po korektach ustawień robota w młodszej
grupie wiekowej 1 miejsce zdobyła drużyna z PSP
w Polskiej Nowej Wsi Zgrany Team. Kolejny ligowy
turniej odbędzie się 9 lutego w Opolu i zostanie
zorganizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju
Edukacji. OLR to świetna okazja, aby sprawdzić
własne umiejętności związane z programowaniem,
konstruowaniem oraz pracą w grupie. Uczniowie muszą już przed turniejem zaplanować jak ma poruszać
się ich robot gdyż podczas turnieju walki przebiegają
bardzo szybko i często nie ma czasu na większe
modyfikacje w algorytmie działania programu. OLR
składa się z siedmiu turniejów, które odbywają się
na terenie całego województwa, a punkty zdobyte
podczas zawodów sumują się po każdych zawodach.
Drużyna, która zdobędzie ich najwięcej otrzymuje
tytuł Mistrza Opolskiej Ligi Robotów. W zeszłym

sezonie Mistrzami Ligi zostali uczniowie Łukasza
Jurka: Szymon Szendzielorz, Marek Gogolok i Kamil
Selega i to mimo faktu, iż rywalizowali z uczniami
techników i liceów. Obecnie uczniowie z naszej gminy
zajmują czołowe miejsce w klasyfikacji generalnej
OLR 2016/2017.

DOMECKO, WAWELNO

Taniec z misiem na szczęście

„Wodzenie niedźwiedzia”, nazywane również
„wodzeniem bera”, to karnawałowa tradycja
kultywowana w wielu opolskich wsiach. W tym
roku odwiedziliśmy Domecko i Wawelno, gdzie
„z niedźwiedziem” chodzili strażacy.
Dawniej, gdy na Śląsku były jeszcze niedźwiedzie,
podchodziły one pod domostwa i niszczyły zagrody.
W ten sposób stały się symbolem „zła”, które może
spotkać człowieka. Wspomnieniem tych czasów jest
chodzenie z „niedźwiedziem”, przebranym mieszkańcem wsi, po miejscowości i odwiedzanie każdego
gospodarstwa. Niedźwiedziowi towarzyszy barwny
korowód. W grupie najczęściej jest kominiarz, leśnik,
diabeł, weterynarz, lekarz, policjant, śmierć, para
nowożeńców, którzy często w drodze robią psikusy

np. wystawiając mandaty za nietypowe przewinienia, gości czymś mocnym, a cała rodzina złożyć datek
i podarować słodycze.
często wymyślonych przez członków korowodu.
Korowód podchodzi pod domy mieszkańców, Tak też było i w tym roku w Domecku i w Wawelnie,
a niedźwiedź zaprasza panie do tańca. Kobiety a wędrówka przez te wsie zajęła niedźwiedziowi
nie mogą odmówić, gdyż taniec z misiem przynosi i jego towarzyszom prawie cały dzień.
szczęście na cały rok. Należy również podziękować
MP, DD
za odwiedziny – gospodarz powinien poczęstować
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Panie! Do dzieła!
Babski Comber odbył się w Domecku po raz
pierwszy. Jak mówi Angelika Giza, prezeska
Stowarzyszenia Razem dla Domecka, po remoncie sali balowej w strażnicy mieszkańcy doszli
do wniosku, że warto korzystać z tego miejsca
i stworzyć mieszkańcom i ich znajomym możliwość wspólnej zabawy i integracji. O tym, czym
„babski comber” w Domecku różni się od innych
i jak bawili się uczestnicy z Angeliką Giza rozmawia Dagmara Duchnowska.

cję pani Beaty, która wcieliła się w rolę księżniczki
Fiony z bajki „Shrek”. Otrzymała nagrodę za idealną
sukienkę, perukę, koronę i oczywiście … zieloną
twarz. Ponieważ w imprezie wzięli udział również
panowie – postanowiliśmy wyróżnić pana Rolanda,
za najbardziej kobiece przebranie.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolejnych udanych imprez.

Babski comber to impreza, w której powinny uczestniczyć tylko panie. Czy tak było i w Domecku?
– W pierwszym Babskim Cobrze w Domecku wzięło
udział 65 osób. Jak nazwa wskazuje – impreza dedykowana jest kobietom, stąd przeważającą większość
stanowiła płeć piękna. Organizatorzy umożliwili
udział w zabawie również mężczyznom, ale tylko
w damskich kostiumach. Podczas imprezy było
słychać męskie głosy, jednak kobiece przebrania
i barwne peruki doskonale maskowały panów. Jednymi z nich byli prowadzący – siostry zakonne Mari
i Stefi (Marek i Stefan Heince).
Czy tegoroczna impreza to przywracanie tradycji,
czy też comber odbył się tutaj po raz pierwszy?
– Dotychczas nie organizowano w miejscowości
Combrów, ten był pierwszy. Podpatrzyliśmy, jak
to się odbywa w innych miejscowościach. W czasie karnawału, w okolicach Dnia Kobiet odbywają
się biesiadno-taneczne przebierane imprezy tylko
POLSKA NOWA WIEŚ
dla pań. Pozytywne opinie uczestniczek zachęcają
do zorganizowania imprezy w kolejnym roku.

Razem w nowy rok

Jak duże było zainteresowanie imprezą?
– Mimo że impreza nie była dotychczas popularna
w Domecku (tylko niektóre z Pań brały udział w poprzednich latach w Combrach w innych miejscowościach) zainteresowanie, jak na pierwszy raz było dość
duże. Sala jest w stanie pomieścić jeszcze większą
liczbę uczestniczek, więc znalazłoby się jeszcze
miejsce, ale cieszymy się z tegorocznego wyniku.
Ogłoszenia i sprzedaż wejściówek rozpoczęła się
1 stycznia 2017 roku, 3 tygodnie przed imprezą.
Następnym razem prawdopodobnie otworzymy listy
uczestników wcześniej, bo wiele osób gwarantowało
swoją chęć uczestnictwa.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi brali
udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Caritas Polska Nowa Wieś (spotkanie
odbyło się 8 stycznia br.).
Dzieci zaprezentowały m.in. kolędy i pastorałki,
a uczestniczącym w wydarzeniu najstarszym mieszkańcom wsi i osobom samotnym wręczyli własnoręcznie wykonane i ozdobione pierniki. W spotkaniu
uczestniczył także Wójt Gminy Komprachcice –
Leonard Pietruszka oraz ks. Lesław Kasprzyszak,
proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Polskiej
Nowej Wsi.

Kto się bawił w tym roku w Domecku?
DOMECKO
– Największy odsetek uczestników rzeczywiście
stanowiły mieszkanki Domecka, kilkanaście osób
zaprosiło swoje znajome z sąsiednich miejscowości.
Przede wszystkim kobiety, w wieku od około dwu- Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku bierze
dziestu do ponad siedemdziesięciu lat.
udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory

Kolorowe symbole

Comber to nie tylko impreza taneczna, ale zabawa
w przebraniu. Czy jako organizatorzy doceniliście
to, co zaprezentowali uczestnicy zabawy?
– Wyobraźnia uczestniczek w zakresie tworzenia
strojów nie znała granic. Wspólnie bawiły się diablice
i zakonnice, policjantki i więźniarki, postaci z bajek
(te dobre i te złe), programów telewizyjnych, czy
Oktoberfestu. Były także zwierzątka, hipiski, żołnierki
i pielęgniarki. Za najciekawsze przebranie organizatorzy wręczyli nagrodę. Za najlepsze przebranie
pierwszego Combra w Domecku uznano propozy-

Świata” organizowanej przez UNICEF. Uczniowie
szkoły przygotowywali laleczki, będące symbolem pomocy, jakiej chcieliby udzielić swoim
rówieśnikom z ubogich części świata.
„Wszystkie kolory świata” to globalna akcja UNICEF,
która już po raz czwarty jest realizowana w polskich
szkołach, a pierwszy raz w szkole w Domecku. Jej
celem jest wsparcie programów szczepień ratujących
życie dzieci w najuboższych krajach świata. Dochód
ze sprzedaży wykonanych przez uczniów laleczek
przeznaczany jest w całości na ten cel.
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Fontanny ZG PROKADO już w szkołach

Osiem szkół z terenu czterech gmin otrzymało od Związku Gmin PROKADO noworoczne
prezenty – fontanny wody pitnej, popularnie
nazywane „poidełkami”. Urządzenia serwujące
nieodpłatnie zdrową i dobrą wodę dostarczaną
przez Związek Gmin PROKADO szybko zostały
docenione przez uczniów.

Zakończyła się akcja, której inicjatorem i fundatorem
był Związek Gmin PROKADO. Na terenie gmin
wchodzących w struktury Związku Gmin PROKADO,
tj. w Prószkowie, Komprachcicach, Krapkowicach
i Dąbrowie, w wybranych szkołach zamontowane
zostały w grudniu 2016 r. urządzenia, szybko nazwane przez uczniów „poidełkami”.
Zdrowa woda, do której uczniowie będą mieli nieograniczony dostęp dzięki zamontowanym w szkołach
fontannom, to alternatywa dla słodkich, często
szkodliwych, napojów. Urządzenia wyposażone
w higieniczne, antybakteryjne filtry są w zasadzie
bezobsługowe, w bezpiecznych dla dzieci łagodnych
kształtach. „Poidełka” montowane są na wysokości,
która pozwala korzystać z wody również uczniom
pierwszych klas. Woda, którą piją dzieci i młodzież
to dobra woda dostarczana z sieci wodociągowej
Związku Gmin PROKADO. O tym, jakiej jakości dzieci
piją wodę, ich rodzice mogą sprawdzić na stronie
internetowej prokado.pl. W zakładce „Nasza woda”
są publikowane bieżące wyniki badań wody dostarczanej przez Związek Gmin PROKADO. Na terenie
gminy Komprachcice fontanny zamontowane zostały
w Publicznej Szkole Podstawowej w Komprachcicach oraz w placówce w Domecku, w Prószkowie
– w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złotnikach
i w Zespole Szkół w Zimnicach Wielkich, w Dąbrowie
w zespołach szkół – w Dąbrowie i w Chróścinie,
a w gminie Krapkowice – w Publicznej Szkole Podstawowej nr im. Juliusza Słowackiego oraz w Zespole
Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach-Otmęcie.

We wszystkich placówkach dzieci i młodzież często
korzystają z dostępnej bez ograniczeń wody – takie
urządzenie to dla nich niezwykła atrakcja.
Anita Jesse, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
(zdjęcie niżej) zdradza, że fontanna bardzo się dzieciom podoba:
Mogą się zawsze napić wody, na przykład, gdy
zabraknie zabranych z domów napojów. Ja do tej
pory kupowałam wodę do picia dla uczniów, więc
dla mnie osobiście to też wygodne rozwiązanie.
Uczniowie zdradzają, że fontanny wody pitnej widzieli
dotychczas jedynie na filmach. Teraz „poidełka” zagościły w ich szkołach na wiele kolejnych lat.
W szkole w Domecku pierwszym, który wypróbował
podłączoną już fontannę był dyrektor placówki –
Henryk Hajzyk.
– Mam nadzieję, że uczniowie nie będą rozchlapywać wody wokoło, zobaczymy… – żartuje dyrektor.

SPORT SZKOLNY

Sport szkolny

Publiczna Szkoła Podstawowa z Wawelna była VI – PSP im. Janusza Korczaka, Polska Nowa Wieś
(22 pkt.)
organizatorem styczniowych rozgrywek, które
pod nazwą „Mały Olimpijczyk”, odbyły się w hali Po zawodach „Małego Olimpijczyka” klasyfikacja
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. na „Najbardziej Usportowioną Szkołę Gminy KomW ośmiu konkurencjach wzięły udział szkoły podstawowe z terenu gminy oraz PSP nr 30 z Opola
(wcześniejsza placówka z Chmielowic). O miano
najlepszych uczniowie walczyli w sztafetach z elementami lekkoatletyki (bieg, skok), gimnastyki (przewroty w przód), sportów drużynowych (kozłowanie
piłki, prowadzenie slalomem piłeczki tenisowej kijem
hokejowym) oraz innych ćwiczeń sprawnościowych.
Drużyny (mieszane: 5 dziewcząt + 5 chłopców) otrzymywały punkty w zależności od zajętego miejsca.
Wyniki zawodów:
I– PSP im. Ks. Jana Twardowskiego, Komprachcice
( 40 pkt.)
II – Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa,
Ochodze (39 pkt.)
III/IV – PSP nr 30, Chmielowice (24 pkt.)
III/IV – PSP, Wawelno (24 pkt.)
V – PSP, Domecko (23 pkt.)

prachcice” wygląda następująco:

PSP Wawelno – 50 punktów, PSP Komprachcice –
40, PSP nr 30 Opole (poprzednio PSP Chmielowice)
– 39, PSP Domecko – 28, PSP Polska Nowa Wieś –
25, PSSP Ochodze – 24. We wszystkich zawodach
gminnych szkoły otrzymują punkty proporcjonalnie
do zajętego miejsca.

Urządzenia są tak skonstruowane, że strumień wody
mieści się w obrębie fontanny – dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje bardzo małe ryzyko, że woda poleci
poza „poidełko”. W pierwszym etapie akcji w każdej
gminie członkowskiej Związku fontanny zostały
zamontowane w dwóch wybranych placówkach.
W przyszłości Związek Gmin PROKADO planuje
dostarczenie urządzeń do wszystkich zainteresowanych akcją szkół obszaru, na którym działa.
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Babciu! Dziadku! Najlepszego!

Podczas imprezy zorganizowanej z okazji Dnia
Babci i Dnia Dziadka na scenie SOK zaprezentowali się uczniowie komprachcickiej podstawówki, którzy wręczyli zgromadzonym seniorom
wykonane własnoręcznie serduszka „ze słodkim
wnętrzem”.

Henryk Stanula,
dziadek wnuczki (21 l.) i wnuka (17 l.)
– Pamiętam narodziny wnuczki, pierwsze odwiedziny
w szpitalu, wielkie wzruszenie. To prawda, że wnuczki
to oczka w głowie dziadka, kiedyś w to nie wierzyłem,
ale teraz wiem, że tak jest. Dla mnie największym
prezentem, jaki mogą zrobić, to to, że są, że często
Goście mieli również okazję porozmawiać przy kawie się pojawiają u dziadków. Ze swojej strony cieszę się,
i cieście o blaskach i cieniach posiadania wnuków…. że mogę im pomóc, na przykład ze strony technicznej,
chociaż wszyscy skupili się tylko na jaśniejszej stronie poradzić w czymś. Są związani z rodziną i bardzo
cieszymy się z tego, że jesteśmy wszyscy razem.
bycia babcią, czy dziadkiem.
KOMPRACHCICE
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Wielki koncert

“Hej! Kolęda, Kolęda”

Maria Pikos, babcia trzech wnuków i trzech wnuczek
– Moja najmłodsza wnuczka ma pięć lat, a najstarsza
już blisko dwadzieścia. Często się spotykam z tymi,
którzy mieszkają tutaj, zawsze są „u oumy”, a te
starsze wnuki żyją za granicą. Pamiętam ten dzień,
kiedy po raz pierwszy zostałam babcią. Ja miałam
samych synów: pięciu chłopców, więc jak się urodziła
pierwsza wnuczka, pierwsza dziewczynka, to była
wielka radość. Najlepszym dla mnie prezentem, jaki
wnuki mogą dać babci jest ich obecność – jak przyjdą
i przytulą, tak już od drzwi.

WYNIKI
IX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Hej! Kolęda, Kolęda”
Jury w składzie:
Ks. Piotr Kierpal, Katarzyna Urbaniak,
Młodzi uczestnicy zajęć instrumentalnych prowa- Robert Klimek przyznało nagrody
dzonych przez Lechosława Mola zaprezentowali i wyróżnienia:
swoje umiejętności podczas koncertu noworocznego, który odbył się w Samorządowym Ośrodku w kategorii I
Kultury 8 stycznia 2017 r.
(soliści – szkoła podstawowa)
Wystąpiło 29 wykonawców, którzy sięgnęli po repertuar kolęd, pastorałek i popularnych utworów
świątecznych. Niektórzy uczą się gry już kilka lat,
inni – tylko kilka miesięcy, wszyscy byli gorąco oklaskiwani przez zgromadzoną licznie tego wieczoru
publiczność. Imprezę poprowadził nauczyciel grupy.

I miejsce: Ida Szebla – Bielawa
I miejsce: Mateusz Subocz – Bielawa
II miejsce: Ewelina Woźniak – Bielawa
III miejsce: Karolina Budziak – Bielawa
Wyróżnienie: Jagoda Rataj – Katowice
Wyróżnienie: Jakub Duda – Nysa
Wyróżnienie: Maria Grudzień – Nysa

w kategorii II
(soliści – gimnazja)
I miejsce: Karolina Marek – Komprachcice
II miejsce: Sonia Gielnik – Komprachcice
III miejsce: Karolina Gabriel – Komprachcice
w kategorii III
(soliści – szkoła ponadgimnazjalna i dorośli)
I miejsce: Małgorzata Jaźwa – Namysłów
II miejsce: Julia Dota – Ozimek
III miejsce: Oliwia Estera Łukaszewicz – Nysa
Gabrysia Lepszy (na zdjęciu z rodzicami) jest uczen- Wyróżnienie: Wiktoria Lehnart – Opole
nicą drugiej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Twardowskiego w Komprachcicach. Naukę gry w kategorii IV
na gitarze rozpoczęła zaledwie kilka miesięcy temu (zepoły)
i udział w koncercie był jej debiutem scenicznym. II miejsce: Duet Paulina Przybyła i Oliwia Wróbel
Wybrała grę na gitarze, bo spodobał jej się ten – Dziergowice
instrument, gdy nauczycielka wykorzystała go na III miejsce: My – Ozimek
Wyróżnienie: Zazik – Kietrz
lekcji języka angielskiego.
- Ćwiczę codziennie i bardzo to lubię – deklaruje
Gabrysia.

Tomek Kopeć (na zdjęciu razem z rodzicami) ma prawie 8 lat i jest uczniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi.
Śpiewa i gra na trąbce, a podczas festiwalu „Hej!
Kolęda, kolęda! wykonał utwór „Maleńka przyszła
miłość” z aranżacją, wykorzystująca właśnie ten
instrument. Najczęściej śpiewa w … samochodzie.
Jego siostra gra na skrzypcach, a tata i dziadek
również na trąbce. Tomek codziennie ćwiczy grę,
a gdy przygotowuje się do występu wokalnego –
również śpiew.
– Lubię śpiewać, od dwóch lat uczę się też grać
na trąbce w Boguszycach, u pana Klaudiusza Lissonia. Mam trochę tremy, ale wychodzę na scenę,
żeby zaśpiewać i wygrać.
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Cantare Cordis
Schola „Cantare Cordis”, działająca przy parafii
pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku obchodzi w tym roku 15 lat istnienia. Chór mogliśmy
usłyszeć podczas noworocznego koncertu, który
odbył się 22 stycznia w kościele.
W większości uczestnicy pojawiają się w scholi
po przystąpieniu do I Komunii Świętej (2–4 klasa) i zostają przez kilka – kilkanaście kolejnych lat.
Przygotowania do komunii są okazją poznania dzieci
i ich zdolności muzycznych przez organistkę, Teresę
Ramolę, która jest opiekunką scholi. Jest to też okazja
do bezpośredniego kontaktu z rodzicami i namówienia
ich do rozwoju pasji i umiejętności wokalnych dzieci.
W scholi śpiewają tylko parafianie, czyli mieszkańcy
Domecka, Pucnika i Nowej Kuźni. W sumie przez
15 lat przez grupę przewinęło się ponad 50 osób.
Średnia liczba uczestników grupy to 13–18 osób.
Próby odbywają się dwa razy w tygodniu, od kilku
lat w salce katechetycznej w piątkowe wieczory.
Służą one nauce nowego repertuaru, powtarzaniu
pieśni, przygotowaniom do występów.
Schola stała się tematem pracy licencjackiej Anny
Kasperek, która dokonała szczegółowego podsumowania działalności 2002–2016.
– Na przestrzeni kilkunastu lat wydarzyło się bardzo
wiele. Dla osób z zewnątrz informacje mogą wydawać
się dość nudne, ale jako osoba dorastająca w scholi,
w małej miejscowości, gdzie uczestnicy to przeważnie
uczniowie szkół – przeżycia wyjazdów i wszystkich
występów były niesamowite – tłumaczy Angelika

Giza, która jako jedyna jest w scholii od dnia jej oraz świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie) i inne
powstania i dysponuje olbrzymią wiedzą na temat nabożeństwa. Wielokrotnie zespół śpiewał podczas
chóru i jego historii.
sprawowania ślubów, pogrzebów, pierwszej komunii
świętej i bierzmowania. Gdyby śpiew ograniczał się
Rolą scholii w kościele katolickim jest podtrzymy- do samych występów w kościele parafialnym, schola
wanie poprawnego śpiewu wiernych w parafii oraz nie miałaby możliwości rozwijania się. Dlatego już
wykonywanie prawidłowych w danym okresie litur- od początku działalności odbywały się wycieczki
gicznym pieśni. Stąd chór z Domecka od początku i warsztaty, występy podczas koncertów, konkursów,
działalności uświetnia głównie Msze św. niedzielne festiwali, przeglądów itp.

15 Lat Cantare Cordis
2002–2003: wyjazdy integracyjne na Górę Świętej
Anny, do Częstochowy, udział w festynach i w festiwalach: Pieśni Maryjnej – Studzionka 2003 i Dobrze
jest śpiewać naszemu Panu w Komprachcicach
(pierwsze wyróżnienie dla grupy).
2004: udział w Przeglądzie Scholi Liturgicznych
Diecezji Opolskiej we Wrzoskach – 1 miejsce, kilkudniowy wyjazd warsztatowy do Nysy, koncerty
kolęd, udział w przeglądzie w Komprachcicach.
2005: koncerty kolęd (m.in. Prószków), przeglądy
(Komprachcice, Wrzoski, Studzionka – III miejsce),
występ z chórem dorosłych z Chrząszczyc. W dniu
patronki św. Cecylii, schola oficjalnie przyjęła nazwę
Cantare Cordis, co z języka łacińskiego oznacza
„śpiew serca”.
2006: koncerty kolęd (Chrząszczyce, Czarnowąsy,
Prószków, Lasowice Wielkie, Domecko). Przegląd
we Wrzoskach, koncert w Głogówku i Kamieniu
Śląskim. I miejsce w przeglądzie w Komprachcicach.
Koniec roku 2006 p. Teresa oficjalnie została dyrygentem i opiekunem grupy.
2007: styczeń – największy sukces – III miejsce
na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Bedzinie. Przegląd we Wrzoskach „Wrzosola”,

uświetnianie mszy św. transmitowanych drogą radiową z Kamienia Śląskiego, udział w parafialnym
Pikniku u Farorza w Domecku.
2008: koncerty kolęd Budkowice Stare i Domecko,
przegląd we Wrzoskach, wyjazd służby ołtarza
w Góry Stołowe, Wambierzyce, uświetnienie śpiewem 100-lecia kościoła w Jasieniu.
2009: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
– śpiew podczas promocji książki Święci opolscy –
Oppelner Heilige „ks. Kobienia. Wiosenny przegląd
we Wrzoskach, występ w kościele św. Piotra i Pawła w Opolu, uświetnienie zjazdu członków PCK
w Opolu-Grudzicach z ok. 90 lecia istnienia.
2010: koncert kolęd w kilku językach w Domecku,
Winowie, Przegląd we Wrzoskach, występy podczas różańca i Jesiennych Targów Sztuki Ludowej
w Muzeum Wsi Opolskiej. Msza papieska i różaniec
w kościele św. Karola Boromeusza w Opolu
2011: koncert kolęd Domecko i parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu, przegląd we Wrzoskach,
Uświetnienie Mszy i koncert w ramach Kongresu Międzynarodowej Organizacji „Universa Laus”. Kolejny
ważny dla zespołu koncert odbył się 9 października
w kościele w Domecku z okazji jubileuszu 50-lecia
konsekracji kościoła zatytułowany W hołdzie Maryi.

Uświetnienie Mikołajek wiejskich w strażnicy OSP
Domecko, występ przed zespołem Pieśni i Tańca
Śląsk podczas 2. Jarmarku Adwentowo – Bożonarodzeniowego w Komprachcicach.
2012: wydanie 1 płyty z okazji 10-lecia „Uwielbiam
Ciebie, Panie mój”. Koncerty kolęd: Domecko, Opole-Bierkowice. Przegląd Wrzoski.
2013: nagranie i wydanie 2. Płyty „Kolędy”. Przegląd
Wrzoski.
2014: koncerty charytatywne Domecko, Dąbrowa; koncert kolęd Opole-Chabry, śpiew podczas V
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Muzyków Kościelnych
na Jasnej Górze, II nagroda w przeglądzie schol
we Wrzoskach.
Rok 2015: schola „Cantare Cordis” jako jedyna schola
w Polsce, obok chórów szkolnych, wzięła udział
w całorocznym, Ogólnopolskim Programie Rozwoju
Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. 29 listopada
roku schola wystąpiła na scenie Akademii Muzycznej
w Katowicach, podczas koncertu podsumowującego
rok szkolny 2014/2015 programu Śpiewająca Polska.
Rok 2016: koncerty kolęd, przegląd Wrzoski, nabożeństwo adwentowe podczas jarmarku w Muzeum
Wsi Opolskiej

Teresa Ramola – organistka i opiekunka scholii.
Edukację muzyczną rozpoczęła w PSM I i II st. im.
Fryderyka Chopina w Opolu w klasie fortepianu
mgr Aleksandry Kościów i kolejno w klasie rytmiki
mgr Michaliny Daszkiewicz. Następnie kontynuowała naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
w Instytucie Muzykologii w zakresie muzykologii,
gry organowej oraz dyrygentury chóralnej, które

ukończyła w 1995 roku. Dwa lata później ukończyła również Akademię Muzyczną im. F. Chopina
w Warszawie w klasie organów prof. Józefa Serafina. Brała udział w wielu konkursach i festiwalach
muzycznych, m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Organowym Młodych w Sejnach (1995, 1996,
1998), Międzynarodowym Konkursie Organowym
w Gdańsku-Oliwie (1995) oraz Ogólnopolskim Kon-

kursie Organowym w Rumii (1996). Uczestniczyła
w licznych kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Od 2000 roku jest pedagogiem gry organowej
i praktyki muzyczno-liturgicznej w Instytucie Muzyki
Kościelnej Uniwersytetu Opolskiego. Od roku 2004
pełni również rolę organisty i od 2006 r. dyrygenta
scholi „Cantare Cordis” w kościele pw. Niepokalanego
Serca NMP w Domecku.
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Spotkanie szczypiornistów
W ostatnich dniach grudnia 2016 r. odbyło się
w restauracji „Złoty Róg” w Wawelnie spotkanie
opłatkowe sportowców i działaczy LKS OSiR
Komprachcice.

– Ryszard Galla oraz Wójt Gminy Komprachcice –
Leonard Pietruszka. Nie zabrakło życzliwych słów,
doceniających zaangażowanie i wyniki osiągane
przez zawodników. Sportowcy – starsi i młodsi –
otrzymali wiele serdecznych życzeń, wśród nich
Była to okazja do wspomnień i podsumowania roku. przede wszystkim te, by w 2017 roku zrealizowali
Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP na boisku wszystkie założone cele.

Podczas zeszłorocznego spotkania wigilijnego sportowców
i działaczy LKS OSiR Komprachcice, Arnoldowi Jendrycy
została wręczona „Srebrna Odznaka za Zasługi dla Piłki
Ręcznej”. Związek Piłki Ręcznej w Polsce docenił pan Arnolda
za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej.

Maciej Nawrocki, trener
Pracuję z dwiema grupami wiekowymi: chłopców
oraz młodzików.
Widać pracę, którą chłopcy wykonują na treningach
– obecnie w klubie są 42 osoby, które praktycznie
trenują trzy, cztery razy w tygodniu, większość
uczestniczy w zajęciach systematycznie, ale musimy
też się liczyć z kontuzjami, sprawdzianami w szkole,
do których trzeba się przygotować, więc czasami
ta grupa nie jest aż tak liczna. Zawsze jest jednak
z kim pracować i można powiedzieć, że od strony
sportowej zamknęliśmy rok 2016 w bardzo dobrych
humorach.
Dzielą nas trzy mecze od uczestnictwa w Mistrzostwach Polski. Może uda się zająć pierwsze miejsce
w województwie.
To, nad czym możemy i powinniśmy przede wszystkim pracować, to podejście do treningów i zawodów,
chłopcy muszą już odchodzić od podejścia typowo
szkolnego do bardziej profesjonalnego. Nie dziwię
się, że zawodnikom marzy się Szkoła Mistrzostwa
Sportowego w Gdańsku, działająca pod patronatem
związku Piłki Ręcznej w Polsce. Ta szkoła trenuje
w zasadzie samych kadrowiczów. Każdy, kto chce
się wybić w piłce ręcznej wie, że to jest to najlepsza
droga i powinien próbować.

Tymoteusz Sobków
(rocznik 2004, kapitan drużyny chłopców)
W piłkę ręczna gram od dwóch lat gram, to fajny
sport, ale niesie też wiele bólu, zmęczenia i kontuzji.
Planuję dostać się do klasy przy Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Gdańsku. Cenię sobie pana trenera
Nawrockiego, bo jest sympatyczny, ale też wymagający, a żeby być dobrym zawodnikiem, trzeba dać
z siebie bardzo dużo.
KOMPRACHCICE

Młodzi sportowcy
Członkowie szkolnych klubów sportowych
wszystkich dyscyplin oraz ich trenerzy uczestniczyli w spotkaniu świątecznym pod koniec
grudnia 2016 r. W restauracji „Atlantis” w Komprachcicach spotkali się reprezentanci drużyn
piłki siatkowej, piłki nożnej, judo, karate, badmintona.
Zgodnie z tradycją, każdy z młodych zawodników
otrzymał parę skarpet wręczanych przez dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Arkadiusza Tabisza,
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Waldemara Chmiela, Skarbnika Gminy – Łukasza
Raidę.
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Wild Boat – Kajetan Syguła
Chrzelice 175/3, 48–220 Łącznik
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Filip Wrzesiński (kapitan drużyny młodzików)
Od trzech lat gram w piłkę ręczną, zdecydował przypadek – nie było zajęć z piłki nożnej, więc wybrałem
tę dyscyplinę i nie żałuję. Mam zamiar iść do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, chcę by moja
pasja stała się moim zawodem. Trenuję codziennie.
Mam też nadzieję, że się dostaniemy do Mistrzostw
Polski i wygramy!

na zlecenie Gminy Komprachcice
nakład: 1000 egz.
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Drukarnia „Sady”, Krapkowice

