
Wśród nocnej ciszy wsłuchajmy się
w dźwięk łamanego opłatka - to w nim Boże Dziecię zsyła nam
wszystkim radość, życzliwość i wzajemne zrozumienie
na Święta i Ńowy Rok.

By się spełniło życzą:
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INformacja

odbieranie odpadów
Szanowni Mieszkańcy Gminy Komprachcice

Uprzejmie informuję, iż odbieranie odpadów 
komunalnych w styczniu 2019 r. odbywać się 
będzie zgodnie z załączonym harmonogramem. 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
na styczeń 2019 r. nie będzie dostarczany miesz-
kańcom Gminy. 

Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonie-
niu wykonawcy harmonogram na pozostałą część 
roku 2019 zostanie przekazany mieszkańcom 
indywidualnie na każdą na posesję.

Za wszystkie utrudnienia przepraszam.

Harmonogram, wywozu odpadów komunalnych 
dostępny jest również na stronie internetowej 

Urzędu gminy w zakładce Gospodarka odpadami 
oraz na portalu społecznościowym Facebook 
Gminy Komprachcice

Wójt Gminy
Leonard Pietruszka

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ 2019 ROK

* - TERMIN WYWOZU W CYKLU ODBIORU „CO 8 TYGODNI” POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

REJON 1 MIEJSCOWOŚCI: KOMPRACHCICE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE ODPADY SEGREGOWANE

pojemnik antracytowy 
(czarny) pojemnik z żółtą klapą pojemnik zielony

(z zieloną klapą)

STYCZEŃ 9, 23 17* 18

REJON 2 MIEJSCOWOŚCI: POLSKA NOWA WIEŚ, OSINY

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE ODPADY SEGREGOWANE

pojemnik antracytowy 
(czarny) pojemnik z żółtą klapą pojemnik zielony 

(z zieloną klapą)

STYCZEŃ 7, 21 2, 29* -

REJON 3 MIEJSCOWOŚCI: WAWELNO, DZIEKAŃSTWO

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE ODPADY SEGREGOWANE

pojemnik antracytowy 
(czarny) pojemnik z żółtą klapą pojemnik zielony 

(z zieloną klapą)

STYCZEŃ 14, 28 4*,31 -

REJON 4 MIEJSCOWOŚCI: DOMECKO, OCHODZE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE ODPADY SEGREGOWANE

pojemnik antracytowy 
(czarny) pojemnik z żółtą klapą pojemnik zielony 

(z zieloną klapą)

STYCZEŃ 8, 22 15* 5 
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Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka 
o tym jak łączyć trudne sprawy.

– Już za chwilę koniec roku 2018. Ten przyszły 
to w zasadzie rozpoczęcie nie tylko kolejnych 
dwunastu miesięcy, ale faktyczne rozpoczęcie 
kolejnej, pięcioletniej tym razem, kadencji. 
I dla rozwoju naszej gminy to ma bardzo duże 
znaczenie. Przede wszystkim musimy obok 
siebie postawić i jednocześnie rozgraniczyć 
dwie sprawy: działania infrastrukturalne 
i działania prospołeczne. Inwestycje wydają 
się skomplikowane, energo i czasochłonne, 

jednak moim zdaniem są to zadania proste 
w swojej koncepcji. Jest pomysł na zadanie, 
przygotowanie dokumentacji, szukanie źródła 
finansowania, wykonawstwo, odbiór i już mamy 
coś konkretnego. Działania infrastrukturalne 
są bardziej namacalne, pojmuję je w ukła-
dzie tak zwanym zero-jedynkowym. Tak – nie. 
Na pewno jest to kategoria zadań łatwiejszych 
niż działania prospołeczne, w których wspól-
nie z innymi musimy dojść do porozumienia, 
konsensusu, pójść na kompromisy, tworzyć 
coś wspólnie, a przecież każdy z nas jest inny. 
Widać to na przykładzie działań proekologicz-
nych. W wielu głowach obecne jest jeszcze 
myślenie tradycyjne, schematyczne, które 
wiąże się ze zrzucaniem odpowiedzialności 
na innych. A to przecież my wszyscy, każdy 
z nas jest odpowiedzialny za siebie i za innych 
jednocześnie. Dlatego realizujemy też pro-
jekty prospołeczne, proekologiczne, jak ten, 
który wdrażamy od pół roku razem z miastem 
Opole i Gminą Turawa. W tym projekcie jest 
przewidzianych dużo działań adresowanych 
do dzieci, bo – moim zdaniem – to właśnie 
dzieci są najlepszym nośnikiem pozytywnych, 
prawidłowych przekonań. To właśnie najmłod-
sze pokolenie, które po spotkaniu z panią, 

pogadance, lekcji, po festynie ekologicznym 
powie: mamo, tato, babciu, segregujmy śmieci, 
nie palmy ich w piecu, oszczędzajmy energię, 
oszczędzajmy wodę. Jeśli zaczniemy edukować 
dzieci, to dość szybko, w ciągu pół pokolenia, 
może całego, zacznie się na lepsze zmieniać 
świat wokół nas. Na naradach inaugurujących 
rok szkolny prosiłem o zwrócenie szczególnej 
uwagi na działania proekologiczne, bo myślę, 
że należy wszystkich i kiedy tylko się da, uświa-
damiać i przekonywać do zachowań prospo-
łecznych. Trzeba zjednywać do osiągania tych 
celów ludzi, włączać ich w działania, pokazy-
wać, jakie są skutki nowoczesnego, odpowie-
dzialnego myślenia o własnym środowisku. Już 
w 2019 roku zaczniemy korzystać z budowanych 
właśnie ciągów pieszo-rowerowych, których 
celem nadrzędnym jest ograniczenie niskiej 
emisji. Powstaje odpowiednia infrastruktura, 
z kanalizacją burzową, a tylko od nas zależy 
czy i jak będziemy z niej korzystać. Jestem 
przekonany, że rok 2019 dla mieszkańców Gminy 
Komprachcice będzie się wiązał z budowaniem 
postaw, które zapewnią nam wszystkim zdrowe 
i bezpieczne życie. I tego sobie, i wszystkim, 
którzy już są członkami naszej społeczności 
i tymi, którzy nimi będą – życzę.

wójt Gminy o przyszłości

marzenie z datĄ reaLizacji

skład rady Gminy
Krzysztof Szopa – Przewodniczący Rady Gminy
Angelika Giza – Zastępca

Radni:
Sławomir Augustyniak, Anna Bodzioch, Anita 
Jesse, Stanisław Korzekwa, Józef Kremer
Maria Neumann, Daniel Pawleta, Damian Piecha-
czek, Łukasz Piechaczek, Beata Smarzlik
Waldemar Wencel, Gerard Zając, Agnieszka Zyzik

Skład Komisji Rady Gminy
KOMISJA SPOŁECZNA
Agnieszka Zyzik - Przewodnicząca
Anita Jesse - Zastępca Przewodniczącej
Członkowie: Stanisław Korzekwa, Damian Pie-
chaczek, Beata Smarzlik
Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Maria Neumann - Przewodnicząca 
Sławomir Augustyniak - Zastępca Przewodniczącej
Członkowie: Anna Bodzioch, Angelika Giza, Daniel 
Pawleta, , Krzysztof Szopa
KOMISJA REWIZYJNA
Józef Kremer - Przewodniczący
Waldemar Wencel - Zastępca Przewodniczącego
Członkowie: Gerard Zając, Łukasz Piechaczek
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Anna Bodzioch - Przewodnicząca
Józef Kremer - Zastępca Przewodniczącej
Członkowie: Maria Neumann, Agnieszka Zyzik

CZYM PALISZ
TYM ODDYCHASZ
W Polsce istnieje absolutny zakaz palenia odpadami w piecach  
domowych (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  
�Dz.U.�z�2016�r.,�poz.�1987�z�późn.�zm.).�Za�spalanie�odpadów� 
�Straż�Miejska�lub�Straż�Gminna�może�nałożyć�karę�grzywny.

Spalanie np. śmieci, plastiku, wyrobów gumowych czy lakierowanego 
drewna skutkuje przedostawaniem się do atmosfery szkodliwych   
dla zdrowia i środowiska związków chemicznych oraz metali ciężkich, 
które mogą wywołać wiele chorób, m.in. nowotworowych,  
 układów krążenia, oddechowego i nerwowego.

PROSTE ZMIANY,
KTÓRE WARTO WPROWADZIĆ
JEŻELI MASZ W DOMU KOMINEK
• korzystaj z niego okazjonalnie,
• pal tylko suchym drewnem,
• kiedy palisz, szczelnie zamykaj drzwiczki kominka.

ZWRACAJ UWAGĘ NA DYM  
WYDOBYWAJĄCY SIĘ Z KOMINA
• zatacza�on�wokół�domu�krąg�o�promieniu�ok.�100�m,
• może�być�niebezpieczny�zarówno�dla�sąsiada,�jak�i�dla�Twojej�rodziny,
• porozmawiaj�o�tym�ze�znajomymi�i�najbliższymi,�by�wspólnie�zmienić�

niebezpieczne przyzwyczajenia.

ZMIEŃ PIEC
• dowiedz�się,�czy�Twoja�gmina�uczestniczy�w�ogólnopolskim�programie�

wymiany pieców,
• zainteresuj�się,�czy�Wojewódzki�Fundusz�Ochrony�Środowiska����� 

i�Gospodarki�Odpadami�w�Twoim�regionie�dysponuje�środkami� 
na�preferencyjne�dofinansowanie�inwestycji�w�ekologiczne� 
źródło�ogrzewania.

ZMIEŃ PALIWO
• sprawdź,�czy�istnieje�możliwość�uzyskania�dopłat�w�Twojej�gminie,� 

m.in.�w�Miejskim�Ośrodku�Pomocy�Rodzinie�lub�Ośrodku�Pomocy� 
Społecznej�do�kosztów�zakupu�proekologicznego�paliwa.

www.czasnaczystepowietrze.pl

CZYM PALISZ
TYM ODDYCHASZ
JAKOŚĆ POWIETRZA ZALEŻY TEŻ OD CIEBIE

Efektem palenia śmieci jest obecność w powietrzu niebezpiecznych 
dla środowiska związków chemicznych i metali ciężkich. Spaliny 
samochodowe mogą być również przyczyną wielu problemów 
zdrowotnych. 

Zanieczyszczenia�powietrza�mogą�m.in.�wywoływać:
• zaburzenia�rozwoju�dzieci�w�łonie�matki,
• zwiększenie�częstości�infekcji,
• nasilenie objawów alergii i astmy oskrzelowej,
• nasilenie�symptomów�przewlekłej�obturacyjnej�choroby�płuc,
• udar mózgu,
• zawał�mięśnia�sercowego,
• raka�wielu�narządów,�w�tym�gardła,�krtani,�pęcherza�i�płuca.

Szkodliwe związki w otaczającym nas świecie są szczególnie  
niebezpieczne dla kobiet w ciąży, małych dzieci i seniorów  
oraz osób cierpiących z powodu astmy, POChP, choroby wieńcowej  
i niewydolności serca.

ROZMAWIAJ
ZE SWOIM LEKARZEM
O TWOICH PROBLEMACH
ZDROWOTNYCH
ZGŁASZAJ WSZELKIE NIEPOKOJĄCE OBJAWY

w�tym�m.in.�bóle�w�klatce�piersiowej,�trudności�z�oddychaniem,�
częsty�kaszel�i�częste�infekcje.�Ich�przyczyną�może�być�także� 
wdychanie zanieczyszczonego powietrza.

Zadanie�finansowane�ze�środków
Narodowego�Programu�Zdrowia�

na lata 2016-2020

www.czasnaczystepowietrze.pl
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kompracHcice

pUste krzesła sĄ niepotrzebne 

kompracHcice

sUper kosze

Mieszkańcy gminy, którzy są z daleka od swoich 
bliskich i czekają ich ciche święta spotkali się 
w ramach organizowanej przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Komprachcicach kolacji 
wigilijnej.

Z terenu całej gminy zostało zaproszonych 
86 osób, z czego większość przybyła na spot-
kanie w Komprachcicach. Zostali zaproszeni 
przez sołtysów miejscowości, w których żyją 
– często to bowiem właśnie sołtysi wiedzą 
najlepiej, jakie szykują się święta dla członków 
ich społeczności. W uroczystości, która odbyła 
się w Restauracji Atlantis, uczestniczyli zapro-
szeni przez GOPS mieszkańcy gminy, sołtysi, 
przedstawiciele samorządu, ksiądz proboszcz 
Winfried Watoła, pracownicy GOPS i Urzędu 
Gminy z Wójtem Leonardem Pietruszką na czele.
– Pan Bóg rodzi się w sercach każdego – to naj-
ważniejsza i jedyna sprawiedliwość. To jest dla 
nas wierzących bardzo istotne. Cieszę, że to ko-

lejne spotkanie w obecności was wszystkich 
ma miejsce. Spotykajmy się z okazji Wielkanocy 
i Świąt Bożego Narodzenia. Bądźmy razem – 
mówił Leonard Pietruszka.
Wójt podkreślił także, że takie spotkania nie 
są przygotowywane tylko po to, by zasiąść 
do stołu, ale by usiąść przy nim wspólnie, po-
rozmawiać, pobyć ze znajomymi i przyjaciółmi 
w miłej atmosferze.
– Kiedy jako szafarz chodzę do ludzi starszych, 
chorych, samotnych, to pierwsze, co widzę 
to krzesło, które czeka wtedy na mnie i wyczu-
wam, jak wielka jest potrzeba rozmowy. Dlatego 
korzystajcie z zaproszeń i bądźcie razem z nami. 
Puste krzesła są niepotrzebne – przekonywał 
Wójt Gminy Komprachcice.

Po wspólnej modlitwie uczestnicy spotkania 
przełamali się opłatkiem i zasiedli do spoży-
wania świątecznych potraw.

W sołectwach staną oryginalne i efektowne 
kosze na śmieci – to kolejny efekt projektu, 
który Gmina Komprachcice realizuje z Miastem 
Opole oraz Gminą Turawa, a którego celem 
jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna. 

O tym, że kosze staną w miejscowościach za-
powiadano już podczas pikniku ekologicznego. 
Z pewnością ich walor estetyczny wpłynie 
na mieszkańców, którzy tym chętniej będą 
segregować śmieci. Wartość jednego kosza 
to blisko 10 tysięcy złotych.

Zdjęcie: archiwum Urzędu Gminy w Komprachcicach

EKOLOGICZNE WIEŚCI W „WIEŚCIACH”
Już od styczniowego wydania w „Wieściach” będziemy promować zachowania pro środowiskowe 
oraz włączenie się mieszkańców w działania związane z edukacją ekologiczną. Co więcej: wtedy też 
rozpoczniemy trwającą do października 2019 roku akcję, której celem będzie zachęcenie Czytelników 
do dbania o środowisko. W ramach akcji do pierwszego numeru „Wieści” w 2019 zostanie dołączona 
specjalna karta, w której od stycznia do października 2019 roku będzie można wpisywać odpowiedzi 
na pytania i zagadki publikowane w gazecie. Złożenie w październiku wypełnionych poprawnie kart 
będzie podstawą do wyboru osób, które podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w 2019 roku otrzymają 
nagrody i upominki za udział w akcji i rozpowszechnianie idei działań proekologicznych.

Zapraszamy do zabawy! I już zdradzamy pierwszą tajemnicę: odpowiedzi na wszystkie pytania będą 
dostępne w każdym z numerów „Wieści Gminy Komprachcice”.

Czytelnicy! Środowisko należy do nas – Ziemi nie otrzymaliśmy go w darze od naszych przodków, 
pożyczyliśmy ją od naszych dzieci.

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE4



kLUb seniora

mikołaj przycHodzi teŻ do starszycH dzieci 

kLUb seniora

twórcze seniorki

kLUb seniora

nordic waLkinG wciĄGa

Imprezę mikołajkową zorganizował po raz ko-
lejny Klub Seniora „Uśmiech Seniorów”. W sali 
Samorządowego Ośrodka Kultury spotkali się 
seniorki i seniorzy, a przybył do nich nie kto 
inny, jak święty Mikołaj. 

Paczki trafiły do każdego 
z obecnych, również do za-
proszonych przez seniorów 
gości. Wręczenie upomin-
ków – seniorzy przygotowali 
nie tylko słodkości, ale też 
własnoręcznie wykonane 
upominki – odbywało się w at-
mosferze zabawy, której, jak 
to zwykle w Klubie Seniora, 

towarzyszyły gry. Wspólne śpiewanie i żarty 
wypełniły zgromadzonym czas, a kolacja była 
okazją do rozmów na tematy ważne, ale też … 
ploteczek. W Klubie coraz więcej jest człon-
ków, ponieważ działalność seniorek i seniorów 
nie ogranicza się tylko do spotkań. Monika 

Poremba, liderka grupy, zachęca do działań 
zróżnicowanych, dostosowanych do różnych 
potrzeb i oczekiwań.
– Seniorzy dzielą się między sobą swoimi 
umiejętnościami i talentami. Wspólnie robimy 
wiele rzeczy: jeździmy na koncerty, chodzimy 
z kijkami, spotykamy się z seniorami z innych 
gmin, śpiewamy, edukujemy się. Teraz bierzemy 
udział w zajęciach „Obywatel IT” i planujemy 
rozpoczęcie projektu związanego z tworzeniem 
kabaretu seniorów – zapowiada pani Monika.
Frekwencja jak zwykle dopisała, a członkowie 
Klubu i ich goście wypełnili salę SOK wyjątkowo 
pozytywną energią. Tak trzymać!

Dagmara Duchnowska

Irena Morzyk i Wanda Bartkowiak  będą w no-
wym roku prowadzić zajęcia dla członków Klubu 
Seniora „Uśmiech Seniorów”. Podzielą się swo-
imi manualnymi i artystycznymi umiejętnoś-
ciami. Panie poznały się już podczas studiów, 
a w gminie Komprachcice znalazły pracę i swoje 
miejsce na ziemi.

Wanda Bartkowiak, pracowała w Domu Dziecka 
w Chmielowicach, szydełkuje i robi na drutach:
– Od małego mam takie umiejętności, robię 
różne rzeczy: serwety, czapki, szalki. Na zaję-
ciach będziemy robić to, co zechcą seniorzy. 
Jedni chcą poduszki, drudzy sweterki, inni chcą 
się po prostu nauczyć się szydełkowania. Zo-
baczymy, jaka będzie potrzeba.

Irena Morzyk – pracowała jako nauczycielka 
w PSP w Domecku:
– Też szydełkuję i montuję biżuterię z goto-
wych elementów. Myślę, że zajęcia, które będę 
prowadzić związane będą przede wszystkim 
z warsztatami manualnymi, twórczymi.

Czesław Sobociński – członek Klubu Seniora, 
lider grupy nordic walking

– Zapraszam panie i panów do przyłączenia się 
do grupy. Obecnie chodzi dziesięć osób, a naj-
ciekawsze jest, że seniorom już nie wystarcza 
trening jeden raz w tygodniu, chcą spotykać 
się na chodzeniu dwa razy, kto wie, może bę-
dzie to nawet trzy razy w tygodniu. Ja chodzę 
codziennie, po dziewięć kilometrów. Chodzę 
szybko, mam specjalny program, który podaje 
mi, Ile zrobiłem kroków, jaką trasą, mierzy 
mi tętno. Chcę się też przymierzyć do dużej 
trasy, może nocą na 100 kilometrów? Rzadko 
biorę udział w zawodach, bo jestem przeciw-
nikiem wszelkich rywalizacji, sport jest dla 
zdrowia, a rywalizacja nie zawsze temu służy. 
Sport zawsze mnie interesował. Kiedy byłem 
młody zajmowałem się kajakarstwem. Sport 
dla mnie jest jak narkotyk, mój organizm się 
tego domaga. Mam prawie 75 lat, ale nie wiem, 
czy dwudziestoparoletni mężczyzna mógłby się 
ze mną zmierzyć w nordic walking, iść w rów-
nym tempie przez dziesięć kilometrów. Trzeba 
pamiętać, że trening czyni mistrza. I sprzyja 
zdrowiu. Kiedy chodzę z kijkami i widzę ludzi, 
którzy też chodzą, albo biegają to mi się serce 
raduje. Cieszę się, że ludzie doceniają tę inwe-
stycję w przyszłość, bo to jest właśnie taka 
inwestycja – w nasze zdrowie i samopoczucie.
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Gminne stowarzyszenie partnerskie „partner”

dzieŃ poLsko-czeski
Spotkali się 23 listopada br. tradycyjnie już 
w restauracji „Atlantis” w Komprachcicach, 
by podsumować rok i zaplanować kolejne mię-
dzynarodowe działania. Spotkanie poprzedziło 
złożenie przez delegacje gmin kwiatów oraz 
zapalenie symbolicznej lampki na grobie ś.p. 
Pawła Smolarka.

W kolejnej edycji Dnia Partnerstwa uczestni-
czyło blisko sto osób, z czego połowę stanowili 
Czesi. Dzień Partnerstwa został przygotowany 
ze środków własnych stowarzyszenia „PART-
NER”. W Mesto Albrechtice również odbyły 
się wybory samorządowe i nastąpiła zmiana 
na szczeblu gminnych włodarzy, chociaż nadal 
w radzie tamtejszej gminy pozostają liderzy 
polsko-czeskich kontaktów. Nie znaczy to jed-
nak, że nawiązana współpraca i kontakty znikną. 
W Dniu Partnerstwa uczestniczyli: Ludek Volek, 
Martin Špalek, Jiří Kropáč i Jan Handlíř.
– To zawsze były mocne ogniwa naszej współ-
pracy. Przypomnę, że w Czechach nie ma takiego 
stowarzyszenia jak u nas, więc współpracą 
międzynarodową zajmuje się urząd gminy 
i  ludzie. Spotykamy się tutaj już jedenasty 
raz i  jest to prawdziwa okazja do wymiany 
dalszych doświadczeń – mówi Jan Przywara, 
szef komprachcickiej organizacji.
Podczas podsumowania nie zabrakło wzajem-

nych podziękowań i planów na kolejne miesiące, 
wśród których najważniejszy był cel działań 
polsko-czeskich, czyli wymiana partnerska, 
budowanie i podtrzymywanie relacji na bardzo 
różnych obszarach: edukacyjnych, społecznych 
i gospodarczych.

Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka 
– wręczył czeskim gościom zestawy upominków, 
w tym koszulki przygotowane na Bieg Niepod-
ległości, które obdarowani chętnie włożyli.
– Chciałbym krótko podziękować za współpracę, 
przecież w mijającym roku realizowaliśmy także 
wspólny projekt wsparty w ramach funduszy 
unijnych, z Euroregionu Pradziad – mówił Wójt 
Gminy wręczając czeskim partnerom prócz 
koszulek, również medale zaprojektowane 
z okazji Dnia Niepodległości.

Jan Przywara przypomniał podczas swojego 
wystąpienia, jak kształtowała się współpraca 
między stroną polską i czeską. Podkreślił rów-
nież, że już odbył spotkanie z nową starościną 
Mesto Albrechtice – Janą Murovą. Plany na 2019 
rok wiążą się z wymianą młodzieży, strażaków 
i sportowców. W przyszłym roku Gminne Stowa-
rzyszenie Partnerskie „PARTNER” będzie świę-
tować 15 lat podpisania układu o współpracy 
i to również jest okazją do jeszcze większego 

zakresu współpracy w 2019.
– Serdecznie ci dziękuję za to, co dla nas zro-
biłeś, za te cztery owocne lata i mam nadzieję, 
że nie jest to nasze ostatnie spotkanie – Jan 
Przywara zwrócił się do Martina Špalka (na 
zdjęciu niżej), który ze strony czeskiej odpo-
wiadał za współpracę z Gminą Komprachcice.

Czesi nie pozostawali dłużni w wyrażeniu opinii 
o jakości układu partnerskiego.
– Dzięki wam poznaliśmy wiele różnych stron 
gminy Komprachcice i całego regionu. Zawsze 
nas bardzo miło przyjmowaliście. Będę mieć 
zawsze w swoim sercu Komprachcice – dzięko-
wał za cztery lata współpracy Martin Špalek.
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domecko 

mÄrcHenabend

domecko 

skat, czyLi śLĄski brydŻ

Wspólne czytanie bajek odbyło się w ramach 
Begegnungsstättenarbeit 2018, z dofinanso-
waniem tego projektu z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Niemiec. Bajkowy wieczór, bo tak 
brzmi jego polska nazwa, w Domecku był or-
ganizowany po raz pierwszy.

Dzieci i rodzice spotkali się 14 grudnia w dużej 
sali jednostki OSP Domecko, gdzie czekała ich 
wielka przygoda z książką, niesamowitymi hi-
storiami, rysowaniem, zabawą i grami, a także 
przygotowywaniem świątecznych ozdób i stro-
jeniem choinki. Na zaproszenie DFK Domecko 
przybyło blisko czterdzieści osób.
– Zaprosiliśmy dzieci i rodziców oraz ważne 

W Domu Spotkań, czyli w tzw. „Starej Szkole” 
w Domecku odbył się VII Grand Prix Skata. 
Na rozgrywki przyjechało 28 uczestników, w tym 
jedna kobieta. 

Spotkanie zorganizowało Koło DFK Domecko, 
sędziował Paweł Kiszka. Gospodarzy reprezen-
towało dwóch zawodników: Waldemar Ledwig 
i Marek Szymaniec, którzy walczyli o puchary 
Posła Ryszarda Galli, Wójta Leonarda Pietruszki 
i Zarządu Koła DFK Domecko. Zwycięzcami VII 
Turnieju Skata w Domecku zostali: Pan Leonard 
Cebula (miejsce I), Pan Gerhard Stein (miejsce 
II) i Pan Piotr Wieja (miejsce III).
Zdjęcie: Sołectwo Domecko

dla naszej społeczności osoby, które dzieciom 
czytały książki – wyjaśnia ideę akcji Aleksandra 
Czech, szefowa DFK.
Po książki sięgnęli: Ania Scześniok przewodni-
czącą Zarządu Mniejszości Niemieckiej w gminie 
Komprachcice, Angelika Giza – prezes Stowa-
rzyszenia „Razem dla Domecka”, radna, Sabina 
Drąg – członkini OSP i nauczycielka w szkole 
w Domecku, Nicol Rimpler – opiekunka mło-
dzieżowej drużyny pożarniczej oraz Leonard 
Pietruszka – Wójt Gminy Komprachcice, który 
dla młodych słuchaczy był szczególnie ciekawą 
postacią.
– Bajki były czytane zarówno w języku polskim, 
jak i niemieckim. Co ciekawe, pan wójt zadał 

pytanie, w jakim języku dzieci chcą słuchać 
opowieści i odpowiedź była jedna: po niemie-
cku! Bardzo mnie cieszy, że uczniowie wciąż 
wykorzystują okazję, by władać tym językiem 
– mówi Aleksandra Czech.
MÄRCHENABEND nie ograniczał się jedynie 
do czytania i słuchania – przerywnikiem były 
warsztaty twórcze, poczęstunek, gry i zabawy.
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cHoinka, cHoinka!

jUŻ Ubrana!
Po raz kolejny w Samorządowym Ośrodku Kultu-
ry w Komprachcicach została dla mieszkańców 
stworzona przestrzeń do integracji, zabawy 
i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. 
Wspólne ubieranie choinki z roku na rok skupia 
coraz większą grupę ludzi – zwłaszcza rodziców, 
którzy ze swoimi dziećmi chętnie biorą udział 
w warsztatach tworzenia ozdób, które zawisną 
na wielkiej choince.

Uczestników przywitał Poseł na Sejm RP – 
Ryszard Galla.
– Pamiętajcie, że najważniejsze jest pamiętanie 
o tradycji i o jej przekazywaniu. Są to święta 
magiczne i róbmy wszystko, aby zawsze takie 
były, bez względu na to, ile mamy lat – mó-
wił Ryszard Galla, podkreślając fakt ważności 
współpracy różnych organizacji podczas takich 
społecznych wydarzeń.
– Dziękujemy Towarzystwu Kulturalno-Spo-

łecznemu Niemców na Śląsku Opolskim, który 
włączył się w tegoroczną akcję ubierania cho-
inki. Mamy różne organizacje, które działają 
na terenie naszej gminy, co nam daje możli-
wość stać się jeszcze lepszymi, jeszcze bar-
dziej skutecznymi – mówiła Renata Gliniorz, 
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach. TSKN wsparło tegoroczne 
spotkanie również finansowo.
Jak każdego roku, tak i w tym spotkanie rozpo-
częły warsztaty wykonywania ozdób choinko-
wych. W tym roku do dyspozycji uczestników 
spotkania były białe syntetyczne bombki, które 
tylko czekały na twórczą ekspresję osób, które 
wzięły je w ręce. O tym, jak w zdobieniu bombek 
można wykorzystać tradycyjne opolskie wzory 
opowiadała artystka Ewa Sumlińska.
– Te wzory zazwyczaj wykorzystujemy w two-
rzeniu kroszonek – tłumaczyła, pokazując ze-
branym etapy wykonania wzoru. – Jak widzimy, 

można tę technikę wykorzystać także podczas 
przygotowywania się do Świąt Bożego Naro-
dzenia.
Po warsztatach choinka została przystrojona, 
a uczestników spotkania czekał jeszcze spektakl 
teatralny „Stara bombka” w wykonaniu aktorów 
Teatru „Akcik” i Teatru „Cyrk Osobliwości”. 
Świątecznąj atmosferę dopełniło wspólne 
śpiewanie kolęd i pastorałek, a wykonanie  
kolędy „Cicha noc” odbyło się na już dworze 
przy choince, która powstała z kolorowych rozet 
wykonanych szydełkiem. Członkinie pracowni 
szydełkowej, działającej przy SOK przygotowały 
aż 350 elementów, które po połączeniu zostały 
naciągnięte na stelaż wykonany przez Jana 
Sobańskiego i stworzyły oryginalne „drzewko” 
umieszczone na artystycznym skwerze przy 
ośrodku kultury. Można je podziwiać, podobnie 
jak inne szydełkowe elementy skweru.

Dominik i Aleksander z tatą Adrianem na wspól-
nym ubieraniu choinki w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Komprachcicach byli już czwarty 
raz. Atmosfera i malowanie, w którym chętnie 
bierze udział nawet trzyletni Dominik, to ich 
zdaniem najważniejsze atuty tego spotkania.

Ewa Bonomini-Ulfik, właścicielka Manufaktury 
Słodkości „Bonominka” prowadziła warszta-
ty z przygotowywania słodkości z karmelu. 
Kolorowe lizaki, wykonywane własnoręcznie 
przez dzieci, były doskonałym dodatkiem do 
twórczych działań.

Alicja Nowicka z Komprachcic przygotowała 
z wikliny papierowej białą jak śnieg choinkę dla 
księdza proboszcza. Tworzy takie mini dzieła
od trzech lat, odkąd istnieje Klub Seniora.
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ŚWIĄTECZNY ZAWRÓT GŁOWY
Po raz dziewiąty odbył się od 14 do 16 grudnia w Komprachcicach Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez Stowarzyszenie Forum dla 
Gminy Komprachcice. Trzy dni świętowania wiązały się z różnymi wydarzeniami: w piątek (14.12) dzieci ubrały choinkę ustawioną specjalnie 
dla nich pod Urzędem Gminy (piszemy o tym na str. 10) W piątek podobna impreza, ale z udziałem każdego zainteresowanego miała miejsce 
w Samorządowym Ośrodku Kultury (szczegóły na stronie obok). Wieczór zakończyło wspólne kolędowanie na placu przykościelnym w Kom-
prachcicach – były pyszności, ognisko i atmosfera, o której każdy marzy w tym niezwykłym dla chrześcijan okresie. W niedzielę cykl koncertów 
poprzedziła msza święta w intencji Mieszkańców Gminy Komprachcice.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Leonard Pietruszka – Wójt Gminy Komprachcice 
złożył najlepsze życzenia wszystkim miesz-
kańcom, obecnym na jarmarku. Podkreślił, że 
w przyszłym roku jarmark będzie organizowany 
po raz dziesiąty, a jubileusz ten będzie z pew-
nością wymagał specjalnej oprawy. 

Na scenie przeważała elegancja oraz kolor czer-
wony – wszystkie dzieci otrzymywały gromkie 
oklaski za prezencję, talent i odwagę.

Antonina Proszkowiec z Ochódz podczas tego-
rocznej imprezy zaśpiewała doskonale piękny 
i trudny utwór „Mario, czy Ty wiesz”. Ma 10 lat, 
od dwóch miesięcy uczestniczy w zajęciach 
prowadzonych przez Roberta Klimka w SOK.

Scenę w tym roku opanowały przede wszystkim 
dzieci -  swoimi występami wzruszali publicz-
ność, zwłaszcza ci najmłodsi, a wśród nich 
malcy z komprachcickiej „Ochronki”.

Kinga Dolipska, pracująca pod opieką Lindy 
Wencel i Roberta Klimka z SOK w Komprachci-
cach rozpoczęła występy młodzieży. Na scenie 
nie była sama – towarzyszył jej całkiem spory 
chór rozbawionych mikołajków.

Maria Honka, jak zwykle znakomicie poprowa-
dziła imprezę, panując nad czasem i ludźmi.

W korytarzach PSP im. Jana Twardowskiego jak 
każdego roku, tak i w tym, stanęły stragany, 
na których artyści i rękodzielnicy oferowali 
świąteczne wyroby. W tym roku niezwykle popu-
larne i wśród twórców, i wśród kupujących były 
nietypowe mikołajki, przypominające krasnale.

Na komprachcickich imprezach nie może za-
braknąć najweselszych pań z Klubu Seniora. 
Czy zgadniecie, kto wcielił się w role najsym-
patyczniejszych mistrzów ceremonii i rozdawał 
gościom cukierki, a czasami rózgi?

Góralska kapela z Ochotnicy Górnej wniosła 
powiew egzotyki na komprachcicką scenę.
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Ubieramy cHoinki!

dzieci zdobiĄ

konkUrs ładneGo pisania

promowanie doskonałości

pUbLiczna szkoła podstawowa w kompracHcicacH

stroiki na rzecz szkoły

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Komprachci-
cach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Twardowskiego z Komprachcic odwiedzili 
14 grudnia Urząd Gminy, by wspólnie z pracow-
nikami urzędu oraz kierownikami jednostek 
organizacyjnych przygotować piękne ozdoby 
i przystroić nimi choinkę przed budynkiem.

W sali konferencyjnej przedszkolaki i uczniowie 
z pomocą nauczycieli tworzyli wielobarwny 

łańcuch, który następnie zawisł na zielonym 
drzewku. Każdy z uczestników tego spotkania 
otrzymał z rąk kierownik Zespołu Obsługi Placó-
wek Oświatowych – Anny Białoskórskiej – słodki 
poczęstunek. Wszyscy mocno zaangażowali się 
w zabawę, która wprowadziła najmłodszych 
w prawdziwie świąteczną atmosferę.
Aleksander, Paweł, Staś i Oliwier (na zdjęciu 
z lewej) wspólnie stworzyli kolorowy łańcuch 
i zdradzili, że chłopcy też lubią przygotowywać 

świąteczne ozdoby, w domach angażują się 
w świąteczne prace i nie mogą doczekać się 
prezentów, które znajdą pod choinką.
Z pomocą Arkadiusza Tabisza, dyrektora Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji wszystkie łańcuchy zo-
stały przez dzieci zawieszone na choince, która 
od tego dnia zdobi parking przy urzędzie.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Polskiej Nowej Wsi oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Komprachcicach po raz 
siódmy zorganizowały wyjątkowy w swojej 
kategorii konkurs, podczas którego uczniowie 
starszych klas szkół podstawowych

Finał kolejnej edycji konkursu (odbył się 29 
listopada), którego celem jest propagowanie 
ładnego, starannego pisania piórem, rozwijanie 
umiejętności i wyrażanie własnych przemyśleń, 
uczuć, refleksji odbył się w siedzibie gminnej 

biblioteki. W tym roku uczniowie nawiązywali 
do idei niepodległościowych, co wiązało się 
również z obchodami setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wyniki Konkursu 
Ładnego Pisania 2018 r: I miejsce Aleksander 
Krawczyk oraz Wiktoria Garbiec, II miejsce 
Karolina Skrzipczyk, III miejsce Kinga Dolipska. 
Wyróżnienia: Maja Świerczewska i Aleksandra 
Tomaszewska.

Patronat honorowy konkursu objęło Starostwo 
Powiatowe w Opolu

Mimo mrozu, rodzice i uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego 
w Komprachcicach nie zawiedli: 1 i 2 grudnia 
przy Kościele św. Franciszka w Komprachcicach 
były sprzedawane wianki i stroiki adwentowe, 
z których dochód  został przeznaczony na rzecz 
szkoły. 

To kolejna akcja Rady Rodziców, dzięki której 
nie tylko zdobywane są fundusze na potrzeby 
związane z edukacją i wychowaniem w kom-
prachcickiej placówce, ale również istnieje 
możliwość poznania się rodziców uczniów 
i integracji lokalnego środowiska. W tym roku 
Rada Rodziców sprzedała ponad 50 stroików.
– Chciałabym serdecznie podziękować wszyst-
kim rodzicom, za pomoc i chęć pracy jaką wło-
żyli w przygotowanie tych stroików i ozdób, 
a także tym, którzy aktywnie brali udział w ich 

sprzedaży. Przede wszystkim tym mieszkańcom 
gminy, którzy tak chętnie wspierali szkołę 
i nasze dzieci, w zamian otrzymując – tak my-

ślę – piękne rzeczy, które ozdobią świąteczne 
stoły – mówi Joanna Sarnecka, przewodnicząca 
Rady Rodziców.
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domecko

jarmark, Że Ho! Ho!

kompracHcice, osiny

sztab mikołajów

W Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku 
odbył się 2 grudnia Jarmark Mikołajkowy. Sala 
gimnastyczna szkoły wypełniła się, bo w impre-
zie chętnie uczestniczyły nie tylko uczniowie, 
ale też nauczyciele, a zwłaszcza rodzice.

Sukces jarmarku w Domecku to efekt współpra-
cy dyrekcji szkoły, nauczycieli, którzy przygo-
towali część artystyczną oraz rodziców, którzy 
przygotowali i obsługiwali spotkanie. I oczy-
wiście uczniów, którzy na tę imprezę przybyli, 
bawili się świetnie i bawili zebranych występami 
artystycznymi.
Jarmark był też jednym z czterech projektów 
DFK Domecko, który uzyskał dofinansowa-
nie w ramach Begegnungsstättenarbeit 2018 

(w ramach tego dofinansowania zorganizowane 
zostały także: Oktoberfest, Märchenabend, 
puchar skata).
– Nie udałoby się zrobić tak wielkiej i cieka-
wej imprezy bez olbrzymiego zaangażowania 
nauczycieli i rodziców. Za to, co zrobili należą 
się gorące podziękowania. To wyjątkowa grupa 
ludzi, na których zawsze można liczyć – mówi 
Aleksandra Czech, szefowa DFK i przewodniczą-
ca Rady Rodziców szkoły w Domecku.
Jarmark połączony został ze świątecznym kier-
maszem oraz przysmakami, można było wziąć 
też udział w warsztatach prowadzonych przez 
Angelikę Gizę, szefową Stowarzyszenia „Razem 
dla Domecka” oraz radną tego sołectwa. Po czę-
ści oficjalnej dzieci i uczniowie szkoły spotkali 

się ze św. Mikołajem, który w przeciwieństwie 
do stereotypowego wizerunku grubszego pana 
z białą brodą, był bardzo aktywny i swoją ener-
gią dzielił się z zebranymi.

400 paczek dla dzieci i 55 dla osób chorych przy-
gotował największy sztab Mikołajów na świecie, 
czyli parafianie z Komprachcic i Osin. Kolejny 
raz ozdobione na czerwono samochody, z bły-
skającymi światełkami, muzyką i oczywiście 
ekipami najważniejszych dla dzieci świętych 
ruszyły w teren. Tradycji stało się zadość.

Kilkanaście lat temu podczas pierwszego po-
mysłu zainicjowanego przez ówczesną sołtyskę 
Komprachcic – Annę Koszyk i księdza probosz-
cza Winfrieda Watołę – na ulice stolicy gminy 
i sołectwa Osiny wyjechał pierwszy, jedyny wóz. 
Ludzie, którzy się wtedy zaangażowali w ak-
cję rozwożenia paczek do dzieci, są w sztabie 
do dzisiaj. Ksiądz wyznacza kolektę na zakup 
słodyczy, w których każdy znajduje te same 
upominki – dla dzieci największą atrakcją jest 
oczekiwanie na Mikołaja, z  latarenką, przy 

swojej ulicy, drodze. Spotkanie z ulubionym 
świętym to dla nich wielkie przeżycie.
– Każdy przygotował swój wóz, nikogo nie trzeba 
było namawiać. Jest też wóz strażacki, który – 
można tak powiedzieć – robi zamieszanie, żeby 
dzieci wiedziały, że zbliża się do nich ekipa –
mówi sołtys Komprachcic, Joachim Labusga.
W Osinach dzieci spotykają się z Mikołajem 

na boisku, przy placu zabaw – jest wesoło, 
kolorowo i ciekawie, dzięki prowadzeniu wielu 
zabaw i gier. W tym sołectwie rozdano w tym 
roku 80 paczek. Tutaj też ważnym elementem 
jest możliwość spotkania się nie tylko dzieci, 
ale też rodziców – każdy mógł się poczęstować 
piernikami i napić gorącej czekolady, kawy lub 
herbaty.
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pUbLiczna szkoła podstawowa w kompracHcicacH

nasza szkoła nie jest nUdna!

Adwent to czas przygotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia, ale „po drodze” – czyli w trakcie 
jego trwania – wydarzyć się może wiele „przy-
jemnego” i „pożytecznego” dla nas wszystkich.

AKCJA „ZA DARMO! ”
Wspólnie z pedagogami szkolnymi: Dorotą 
Macioszek i Edytą Jurek organizujemy w szkole 
akcję zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci 
i młodzieży z naszego bliższego i nieco dalsze-
go środowiska. Zbiórka trwała do 14grudnia, 
a zgromadzone „dary serca” jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia dotrą do po-
trzebujących.

ŚWIĄTECZNY PROJEKT CZYTELNICZY
Klasy I, II a i II b – w okolicy dnia Świętego Mi-
kołaja – 5.12.2018 i 7.12. 2018 oraz 12.12.2018 r. 
odbyły cykl lekcji bibliotecznych, w ramach 
projektu czytelniczego pt.: Święty Mikołaj w lite-
raturze dziecięcej: Czytamy, słuchamy, rysujemy 
i … śpiewamy! ” W trakcie dwugodzinnych spot-
kań dzieci słuchały głośnego czytania bajki pt. 
„Pomocnicy Świętego Mikołaja”, równocześnie 
kolorowały portret św. Mikołaja i inne koloro-
wanki przedstawiające motywy świąteczne oraz 
słuchały kolęd w wykonaniu Majki Jeżowskiej 
– te również im znane – śpiewały razem z pio-
senkarką – a na zakończenie obejrzały bajkę 
o Kubusiu Puchatku pt. „Pomocnicy św. Miko-
łaja”. Lekcje zakończyła zachęta do pomagania 

innym potrzebującym dzieciom. Prace 
dzieci stały się pięknym elementem 
świątecznej dekoracji na korytarzu 
szkolnym koło biblioteki.

ADWENT PO ESTOŃSKU
Klasa III i IV a miały możliwość uczest-
niczenia w niecodziennym spotkaniu 
z Anną Michalczuk – tłumaczką książek 
dla dzieci z języka estońskiego. Spot-
kanie nosiło tytuł: „Adwent po estoń-
sku – czyli z wizytą u estońskiej ro-
dziny: promocja najnowszej książki 
Anti Saar: „Ja, Jonasz i cała reszta” 
(na zdjęciach). Zajęcia odbyły się 11 
grudnia w bibliotece szkolnej. Anna 
Michalczuk jest człowiekiem kultury 
i – co chyba najważniejsze i najbardziej 
inspirujące – pochodzi z terenu Gminy 
Komprachcice. Wzięli w nich udział 
uczniowie klasy III – z wychowawcą 

Izabelą Wiśniewską – oraz uczniowie klasy IV 
a – z nauczycielką języka polskiego Katarzyną 
Jasińską i nauczycielem wspomagającym – 
Barbarą Kurowską.
Spotkanie rozpoczęła projekcja zdjęć: kilka zdań 
o Estonii i Tartu – miejscu, w którym rozgrywa 
się akcja książki – oraz jej autorze Anti Saar, 
który w pewnej mierze wcielając się w narratora 
powieści – ojca rodziny estońskiej – w sporej 
części „opowiada” w książce tryb życia prawdzi-
wej rodziny mieszkającej w Tartu, której głową 
jest autor książki Anti Saar. Dzieci poznały 
brzmienie kilku słów w języku estońskim („dzień 
dobry”, „cześć”; „dzień”, „noc”, „Święta Bożego 
Narodzenia”) – i w trakcie słuchania fragmentów 
powieści czytanych przez tłumaczkę – kolo-
rowały wybrane wyrazy w rodzimym języku 
autora powieści. Usłyszały również fragment 
promowanej książki w oryginalnym brzmieniu: 
po estońsku! Pani Anna oczywiście tym językiem 
posługuje się biegle. W wysłuchanej opowieści 
była mowa o zwyczajach adwentowych w rodzi-
nie estońskiej. Tam dzieci codziennie, podczas 
całego adwentu, otrzymują prezenty – a nie 
tylko w wigilię – jak to jest w polskim zwyczaju. 
Spotkanie podsumował krótki quiz ze znajomo-
ści treści wysłuchanych fragmentów powieści 
Anti Saar „Ja Jonasz i cała reszta! ”. Mieliśmy 
też okazję wysłuchać kilku kolęd po estońsku! 
Obie klasy otrzymały od naszego gościa balony 
z nadrukiem reklamującym książkę, a nasza 
biblioteka – jeden jej egzemplarz – w prezencie.
Całość zakończyło wspólne zdjęcie! I owacyjne 
brawa uczniów – które pokazały całą siłę za-
dowolenia i radości z tego spotkania.

Oprac. S. Gwóźdź
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pUbLiczne przedszkoLe w kompracHcicacH

„drzewko pamięci”
Gminna bibLioteka pUbLiczna

dzieje się wśród ksiĄŻek

sport szkoLny

mały oLimpijczyk

Przedszkolaki z Komprachcic wraz z kadrą pe-
dagogiczną i pracownikami placówki również 
włączyły się w obchody Święta Niepodległości 
– na terenie przedszkolnego ogrodu posadzili 
„Drzewko Pamięci”, obok którego umieszczono 
pamiątkową tablicę.

W placówce został również zorganizowany 
konkurs poezji patriotycznej pod hasłem „Polak 
Mały”, w którym uczestniczyły dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Nie bez zaskoczenia: najczęściej 
recytowanym wierszem był utwór Władysława 
Bełzy „Kto ty jesteś?”. 

Dzieci z rąk dyrektor przedszkola – Danuty 
Oborskiej - otrzymały dyplomy i książeczki.

Dagmara Duchnowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach 
świętowała 100 lat odzyskania przez Polskę 
niepodległości organizując spotkanie z poezją 
patriotyczną dla seniorów. Wśród zaproszonych 
gości był Wójt Gminy Komprachcice – Leonard 
Pietruszka oraz pisarka i poetka Urszula Ko-
złowska, która prezentowała swoje wiersze.

Każdy z uczestników spotkania mógł przedsta-
wić własną interpretację wierasza nawiązują-
cego do rocznicy. Jednym z recytatorów był też 
Wójt, który zaprezentował wiersz Kazimierza 
Wierzyńskiego „Listopad 1018”. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania piosenek. Na pamiątkę 
rozdawano zebranym breloczki, długopisy z logo 
biblioteki i datą 11 listopada 1918 r.
Goście mogli się też zapoznać z krótkim filmem 
„Niepodległości Polski”, co przybliżyło im pro-
ces kształtowania się naszej państwowości.

Mały Olimpijczyk składa się z ośmiu konkurencji 
sprawnościowych w formie wyścigów, m.in. 
slalom kozłując piłkę, slalom prowadzenie 
piłeczki kijem hokejowym, bieg z przełożeniem 
szarfy i przewrotem na materacu. 

W tegoroczne edycji zawodów, które odbyły się 
3 grudnia, najlepsi okazali się mali sportowcy 
z Ochódz.

W zawodach brały udział szkoły: PSP Polska 
Nowa Wieś, PSP Domecko, PSSP Ochodze, PSP 
Wawelno, PSP Komprachcice.
Po zaciętej walce i przeliczeniu ostatecznej 
liczbie zdobytych punktów, na które miała 
wpływ również liczba wygranych konkurencji, 
ostateczna tabela wyglądała tak: PSSP Ochodze 
– pierwsze miejsce i 37 pkt., PSP Komprachcice – 
drugie miejsce i 24 pkt., PSP Domecko – trzecie 

miejsce i 24 pkt. Miejsce czwarte i piąte zajęli 
odpowiednio olimpijczycy z Polskiej Nowej Wsi 
oraz Wawelna. 
Zwycięski zespół z Ochódz reprezentowali: 
Marcel Komor, Igor Rybak, Piotr Świątkiewicz, 
Jaś Kotula, Malwina Dobosz, Antonina Proszko-
wiec, Alicja Duława, Zosia Zakrzewska, Amelia 
Góra, Michał Świerc.

XI Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek
„Hej Kolęda, Kolęda…” 

Komprachcice 2019

Data: 12 stycznia 2019 r. 
Rozpoczęcie części konkursowej o godz. 14:00. Miejsce: Sala Widowiskowa SOK

Festiwal ma charakter konkursu i adresowany jest do dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych. 
W festiwalu mogą brać udział soliści i zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne w kategoriach: 

I – soliści szkoła podstawowa i młodsi, II – soliści kl. III gimnazjum/szkołą średnia, III – soliści dorośli, 
IV – zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne.

Celem festiwalu jest popularyzowanie pieśni i piosenek związanych z tematyką Bożego Narodzenia, 
inspiracja do rozwoju własnej kreatywności, wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie aktywności muzycznej.

Zapraszamy uczestników i sympatyków!
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piłka siatkowa

oGóLnopoLski tUrniej minisiatkówki

jUDo

dobry rok jUdoków

jUdo - memoriał im. edwarda Faciejewa

medaLe dLa sekcji z kompracHcic

Na hali OSiR w Komprachcicach odbył się II 
Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziew-
cząt "Optima Medycyna Cup". Organizatorami 
byli trenerzy, zawodniczki, działacze oraz rodzi-
ce związani z klubem LUKS Sukces Komprachcice 
przy pomocy pracowników Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Zawody były rozgrywane w dwóch 
kategoriach wiekowych: „dwójki" (rocznik 2008 
i młodsze) oraz „trójki" (2007).

W rywalizacji wzięło udział blisko 30 drużyn 
z 9 klubów i szkół: SL Salos Staniątki, JKS SMS 
Jastrzębie, UKS Setbol Oświęcim, UKS Jedynka 
Kluczbork, SP nr 3 Nysa, UKS Jedynka Niemodlin, 
SP Rogi, ECO AZS Uni Opole oraz gospodarz 
LUKS Sukces Komprachcice. Turniej stał na wy-
sokim poziomie zarówno organizacyjnym jak 
i sportowym, dodatkowo mecze dostarczyły 
mnóstwo emocji licznie zgromadzonej pub-
liczności, a większość zawodniczek pomimo 
młodego wieku zaprezentowały nieprzeciętne 
umiejętności siatkarskie. Rywalizację zdomi-
nowały zespoły reprezentujące JKS Jastrzębie, 
które w obu kategoriach pokonały w finałach 
teamy z  Opola. Dość pechowo w  imprezie 
radziły sobie ekipy z Komprachcic, kontuzja 
(dwójki) oraz bardzo nerwowy początek (trójki) 
sprawiły, że młode siatkarki Sukcesu straciły 
szansę na medale zajmując ostatecznie piąte 

miejsca. O tym, że obie drużyny były zaliczane 
do grona faworytów świadczą ich wcześniej-
sze dokonania w tym sezonie. We wrześniu 
na turnieju w Zielonej Górze „dwójka” zajęła 
2 miejsce natomiast „trójka” była najlepsza, 
nie tracąc nawet seta. Na początku paździer-
nika w Głuchołazach gdzie odbył się duży, 
ogólnopolski turniej zespoły Sukcesu zajęły: 
5 miejsce w „dwójkach”, 2 w „trójkach” oraz 8 
w kategorii „czwórek”.
Na turnieju Optima Medycyna Cup w katego-
rii młodszej w barwach Sukcesu wystąpiły: 
Malwina Dobosz, Hanna Froń, Natalia Kampa, 
Antonina Proszkowiec, Julia Jochaniak. W ka-
tegorii starszej: Małgorzata Radzik, Hanna 
Osińska, Dominika Kandziora, Wiktoria Góra; 
poza konkurencją w trójkach zagrały: Alexandra 
Żywiołek, Amelia Marek, Iga Rybak.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację imprezy, szczególnie firmom 
Optima Medycyna oraz Tauron za ufundowanie 
nagród.
Najlepsze drużyny:
"Dwójki":
1. JKS Jastrzębie
2. ECO AZS Uni Opole I
3. SP Rogi I
4. Jedynka Niemodlin I
5. Sukces Komprachcice I
"Trójki":
1. JKS Jastrzębie
2. ECO AZS Uni Opole I
3. Salos Staniątki I
4. Setbol Oświęcim I
5. Sukces Komprachcice I

Piotr Szczubiał

25.11 dwie zawodniczki Sekcji Judo Komprachci-
ce startowały, w ostatniej już w tym roku, od-
słonie Śląskiej Ligii Judo, która odbyła się 
w Tarnowskich Górach. 

Antonina Wojaczek zajęła 3 miejsce w swojej 
kategorii wagowej, jej starsza koleżanka Zuzan-
na Sobków również zajęła 3 miejsce w swojej 
grupie. Wcześniej, w październiku, również 
odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki judoków 

z Komprachcic: w Bytomiu (27 października) 
świetnie zaprezentowali się zawodnicy: 
Franciszek Skiera 1 m.., Igor Rybak 1 m.., An-
tonina Wojaczek 2 m., Emilia Kaczor 4 m., Jan 
Makowski 3 m.
Odnotujmy też sukces Franciszka Skiery, który 
zdobył złoty medal na Mistrzostwach Miasta 
Mysłowice (25.11). Podczas tego turnieju jego 
kolega z klubu AZS Opole - Karol Strzelczyk - 
wywalczył medal brązowy. Młodzi sportowcy 

z sekcji judo z Komprachcic z wraz ze swoimi 
kolegami z KJ AZS Opole walczyli na Międzyna-
rodowym Turnieju Judo ADLER CUP we Frank-
furcie nad Menem. W zawodach walczyło 1900 
zawodników z całej Europy, w różnych katego-
riach wagowych i wiekowych. Nasi zawodnicy 
- Franciszek Skiera i Igor Rybak - zaliczyli bardzo 
udany start zajmując pierwsze miejsca.

Beata Kucharzewska-Śmieja

Judocy z Komprachcic po raz ostatni w tym 
roku zmierzyli się w trakcie Memoriału Edwar-
da Faciejewa ze swoimi sportowymi rywala-
mi. 1 i 2 grudnia zawodnicy sekcji młodszej 
i starszej uczestniczyli w International Judo 
League. Ta soortowa impreza już po raz drugi 
jest jednocześnie upamiętnieniem wybitnego 
opolskiego trenera judo.

Czterech reprezentantów Sekcji Judo Kom-
prachcice wystąpiło w  tych bardzo wyma-
gających zawodach. Antonina Wojaczek oraz 
Franciszek Wiciński walczyli bardzo dzielnie, ale 

nie dotarli do strefy medalowej. Dwóch pozo-
stałych zawodników po stoczeniu wyczerpują-
cych walk zajęli: Franciszek Skiera – 1 miejsce, 
Igor Rybak – 3 miejsce. Do grona medalistów 
dołączył również Karol Strzelczyk z AZS Opole, 
który sięgnął po brązowy medal. Dzień później 
(02.12.2018) w Opolu odbyła się druga odsłona 
Memoriału Edwarda Faciejewa. Po sobotnich 
zmaganiach starszych kolegów, w zawodach 
uczestniczyli młodsi reprezentanci Sekcji Judo 
Komprachcice, którzy po stoczeniu swoich walk 
zostali nagrodzeni pięknymi medalami i mieli 
możliwość uczestnictwa w treningu z mistrzem. 

Medale wywalczyli: Ania Plewa, Katarzyna Ple-
wa, Emilia Kaczor, Antonina Wojaczek, Alan 
Cichecki. Serdecznie gratulujemy.

Beata Kucharzewska-Śmieja

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE14



badminton – wywiad

szybkie Lotki majĄ Fanów

badminton

krótko o wieLkicH sUkcesacH

Do gry w badmintona zachęca Sławek Hetmań-
ski – zawodnik, trener, organizator, członek 
Zarządu LKS Victoria Domecko

Jakie były Pana początki 
w tej dyscyplinie?
– Zaczynałem grać w badmintona w wieku 8 
lat, w mojej szkole w Opolu. Tam działał pan 
Marian Krasowski, a ja złapałem bakcyla gry 
w badmintona. Zacząłem mocno trenować, od-
nosiłem na turniejach sukcesy, stałem zawsze 
na podium i dzięki temu trafiłem do Głubczyc 
(znany ośrodek badmintona w regionie – red.), 
gdzie przez półtora roku grałem i trenowałem. 
Miałem trzynaście lat, do Opola przyjeżdżałem 
tylko na weekendy, więc zacząłem tęsknić za ro-
dziną. Zdecydowałem się wrócić. Ale w Opolu, 
mając prawie piętnaście lat kompletnie nie 
miałem z kim grać, nie było dla mnie po prostu 
przeciwników.

Wtedy zdecydował się Pan na inną dyscy-
plinę i to na dość długi czas…
– Zacząłem grać w piłkę nożną i grałem tak 
przez dwadzieścia lat w różnych klubach. Pięć 
lat temu, Marian Krasowski, który jeszcze działał 
w badmintonie, chociaż już wtedy podupadał 
na zdrowiu, poprosił mnie, abym razem z nim 
poprowadził klub w Domecku, który od jakie-
goś czasu tworzył. Zgodziłem się i tak trafiłem 
do Victorii. Marian Krasowski, niestety, szybko 
nas opuścił i w zasadzie, można powiedzieć, 
za niego kontynuuję tę działalność.

Ale nie jest pan jedynym trenerem?
– Drugim trenerem jest Małgorzata Kabarow-
ska, która jest również zawodniczką i która 
w swojej kategorii jest bardzo dobra. Zresztą, 
dużo dorosłych osób osiąga sukcesy, mimo że 
zaczynają trenować w późnym wieku.

Od jakiegoś czasu treningi odbywają się 
również w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach, to pozwoliło rozsze-
rzyć formułę zajęć?
– Tak, graliśmy w Domecku w małej sali, potem 
udało się nam przenieść treningi tutaj, wykleić 
boiska do badmintona i tutaj mamy zajęcia dla 
dzieci i dorosłych, turnieje, rozgrywki ligowe, 
memoriał Mariana Krasowskiego.

Jest Pan również trenerem naszej para-
badmintonistki Marii Bartusz…
– Trenuję Maję, trzy razy w tygodniu, ale akurat 
nie w Komprachcicach. Tutaj nie mamy możliwo-
ści czasowych. Gdy grają dzieci, nie ma miejsca, 
a dorośli trenują o 21 w tygodniu, a o 19 w nie-
dziele – nie są to terminy, które by odpowiadały 
Mai, więc teraz treningi mamy w Prószkowie, 
w sali gimnastycznej w szkole. Maja odnosi 
wielkie sukcesy. Otrzymała Nagrodę Marszałka 
Województwa Opolskiego za swoje osiągnięcia 
w 2017 roku, podczas którego zdobyła dwa 
medale na Mistrzostwach Świata (srebro w grze 
podwójnej, brąz w pojedynczej). Maja otrzymała 
taką nagrodę jako zawodniczka, a ja jako trener. 
To dla nas szczególne wyróżnienie.

To właśnie sukcesy Mai, sprawna organi-
zacja zajęć i zawodów oraz Wasze talenty 
trenerskie sprawiły, że badminton w gmi-
nie Komprachcice stał się niesłychanie 
popularną dyscypliną. Czy każdy może 
zagrać w „szybkie lotki”? Czy da się wśród 
grających odkryć diament i go właściwie 
oszlifować?
– Żadnego dziecka nie można skreślać, trzeba 
jednak pamiętać o okolicznościach, w jakich 
pracujemy. Są kluby, które trenują zawodników 
pięć, sześć razy w tygodniu, a my – dwa. Ktoś, 
kto startuje w zawodach ma przepracowane 
5000 godzin, a my – 800. Ale mimo to, wśród 
naszych zawodników byli i są bardzo dobrzy 
badmintoniści: Bartek Blachucik, Staszek Ży-
mańczyk, Joshua Górny. Jednak by odnieść 
sukces sportowy musieliby trenować w klubach, 
gdzie zajęcia odbywają się regularnie. My nasta-
wiamy się przede wszystkim na zabawę, chcemy 
przez badmintona zaszczepić w dzieciach, ale 
też w dorosłych, sportowy tryb życia. I do tego 
zachęcam wszystkich.

Zdjęcie: archiwum Opolskiej Ligii Badmintona

TRUDNI ZAWODNICY
Badmintoniści LUKS Victoria Domecko w week-
end 8-9 grudnia na ogólnopolskim turnieju 
seniorów w Solcu Kujawskim: XXIII Mikołajkowy 
Ogólnopolski Turniej Badmintona Yonex Cup 
2018 pokazali doskonałą formę. W grze poje-
dynczej MS40+ triumfował Sławek Hetmański, a 
Artur Pupin zajął III miejsce. W grze podwójnej 
MD40+ wspólnie ulegli oni przeciwnikom tylko 
w finale i zajęli II miejsce. W grze podwójnej 
MD55+ do medali Victorii dołożył się Sławomir 
Piechnik, który wywalczył brązowy medal.

SZYBKI SŁAWEK
24-25 listopada w Zielonce pod Warszawą odbył 
się Turniej Seniorów WWL Badminton Yonex 
Cup 2018, podczas którego klub LUKS Victoria 
Domecko reprezentowali Paweł Wiatr oraz 
Sławek Hetmański, który zajął II miejsce w 
kategorii 40+ w grze pojedynczej.

KONIEC LIGI
Szósta edycja Opolskiej Ligi Badmintona (jesień 

2018) zakończyła się po dziewięciu kolejkach, 25 
listopada. W kategorii kobiet zwyciężyła Sylwia 
Szewczuk, drugie miejsce zajęła Katarzyna Pło-
szaj, a trzecie - Ewa Gliszczyńska. W kategorii 
mężczyzn zwyciężył Witold Wierszin, drugi 
był Artur Pupin, a trzeci - Maciej Lubczyński.  
Wiosną 2019 rusza kolejna edycja – organiza-
torzy zapraszają.

LOTKI W GŁUBCZYCACH
08.12.2018 r odbył się w Głubczycach Mikołajko-
wy Turniej Badmintona, w którym uczestniczyło 
dziewięciu zawodników LUKS Victoria Domecko. 
W kategorii U9 brąz wywalczył Staś Żymań-
czyk. Takie spotkania mają nie tylko wymiar 
rywalizacji, ale też są okazją do spotkania się 
ze znajomymi z innych klubów. Jak to bywa w 
turniejach mikołajkowych sport nie przeszkodził 
dobrej zabawie, a każdy z uczestników otrzymał 
paczuszkę od świętego Mikołaja.

MAJA ZAWSZE WŚRÓD NAJLEPSZYCH
W dniach 17-21 października w Danii, Odense 

odbył się turniej parabadmintona, na którym 
wystartowała również zawodniczka LUKS Vic-
toria Domecko Maria Bartusz. Nasza utytuło-
wana zawodniczka przywiozła z Danii kolejne 
medale: srebro za grę pojedynczą - WS SS6, 
brąz, który zdobyła w grze mieszanej z Robert 
Laing (Scotland) - XD SS6 i drugi medal brązowy, 
uzyskany w grze podwójnej z Simone Emilie 
Meyer Larsen (Denmark).

MEMORIAŁ MARIANA KRASOWSKIEGO
20 października w Komprachcicach rozegrany 
został:  VI Memoriał Mariana Krasowskiego - 
Turniej dzieci i żaków w badmintona oraz para-
badmintona, w którym wzięło udział 91 zawod-
ników z 15 klubów z miejscowości: Bieruń, Kąty 
Wrocławskie, Kępno, Imielin,  Kędzierzyn - Koźle, 
Strzelce Opolskie, Głubczyce, Mazańcowice, 
Pabianice. LUKS Victoria Domecko reprezen-
towało 8 zawodników i 3 zawodniczki.  Trzecie 
miejsce zajął Staś Żymańczyk w kategorii U9.
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Ostatnie etapy Opolskiej Ligii Kara-
te Tradycyjnego a zarazem ostatnie 
zawody w tym roku kalendarzowym 
przyniosły naszym karatekom po-
wody do dumy.

01.12.2018 w Kluczborku i 08.12.2018 
w Głuchołazach rozegrały się dwa 
ostatnie etapy Opolskiej Ligii Karate 
Tradycyjnego. Zawodnicy Akademii 
Karate mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności w kata (układ 
pokazowy, demonstrujący formę 

obrony, ataku i kontrataku) a star-
si zawodnicy w  kumite (walka). 
Wysiłek włożony na treningu oraz 
czas poświęcony na doskonaleniu 
swoich technik przyniósł wspaniałe 
rezultaty.
Na podium w Kluczborku stanęli:
Olaf Makar – złoto (kata)
Emily Wotzka – srebro (kata)
Marcin Polnar – brąz (kata)
Oliwia Grygas – zdobywając brąz 
w konkurencji kata oraz brąz w ku-
mite.

W Głuchołazach w konkurencji kata 
medale wywalczyli:
Oliwia Grygas – złoto w kata oraz 
Puchar dla najlepszej zawodniczki 
Ligii w swojej kategorii
Paweł Buhl – złoto
Lena Lipińska – srebro
Olaf Makar – srebro
Marcin Polnar – srebro
Hania Froń – brąz
Maciej Niemiec – brąz.
Zawody w Głuchołazach zakończyły 
Opolską Ligę Karate Tradycyjnego, 

która rozgrywała się w trzech eta-
pach (Wołczyn, Kluczbork, Głucho-
łazy). Zawodnicy z Akademii Karate 
w sumie przywieźli aż 24 medale: 4 
złote, 6 srebrnych oraz 14 brązowych 
medali.

Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy!
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji 
z zawodów na stronie: 
www.shori-opole.pl lub dołączenia 
do nas na Facebooku.

Dnia 8.12.2018r. odbył się turniej juniora młod-
szego w którym udział wzięły drużyny SKS Orlik 
Brzeg, LKS OSiR Komprachcice oraz kadry wo-
jewództwa opolskiego chłopców rocznika 2003.

Po bardzo dobrych dwóch spotkaniach drużyna 
z Komprachcic wygrała turniej, prezentując 
bardzo dobrą grę w obronie oraz kontrataku. 
W drużynie kadry wojewódzkiej OZPR grali 
zawodnicy z Komprachcic: Tymek Sobków, Da-
niel Jendryca, Michał Szkopiński, Adam Purul, 
oraz Mateusz Lellek, którzy mają szansę wziąć 

udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
wiosną 2019 roku. Do kadry na te zawody zo-
stanie powołanych 16 najlepszych zawodników 
z województwa opolskiego.

Wyniki spotkań:
1. LKS OSiR – Kadra '03 39‒33 (22‒15)
2. LKS OSiR – Orlik Brzeg 50‒33 (25‒15)
3. Orlik Brzeg – Kadra '03 31‒28 (17‒19)
Nagrody indywidualne zdobywali:
Najlepszy bramkarz – Mateusz Lellek
Najlepszy zawodnik – Paweł Stempin

Król strzelców – Daniel Jendryca
Najlepsi w zespołach:
SKS Orlik Brzeg – Wojciech Tysier
LKS OSiR Komprachcice – Daniel Łacny
Kadra OZPR – Kuba Kałamuniak
Skład LKS OSiR: Damian Okoń – Daniel Łacny 
18, Michał Niewiadomski18, Kuba Sobków 13, 
Piotr Hyl 11, Bartek Nowak 9, Filip Wrzesiński 
7, Przemek Jurecki 3, Kunstler Kacper, Bartosz 
Hryniewicz. Dodatkowo w meczu z Brzegiem 
zagrali: Tymek Sobków 4 oraz Daniel Jendryca 6.

Zawodnicy wszystkich sekcji LKS OSiR Komprachci-
ce uczestniczyli w wigilii klubowej, która odbyła się 
17 grudnia w Restauracji „Złoty Róg” w Wawelnie. 

Spotkanie szczypiornistów, trenerów i działaczy 
sportowych rozpoczęły życzenia i dzielenie się 
opłatkiem. Taka uroczystość to nie tylko możliwość 

wspólnego, sportowego pożegnania roku, ale też 
okazja do wymiany opinii i wyrażenia planów 
związanych z nadchodzącym rokiem. Niektóre 
drużyny mają przed sobą szanse, które – jeśli 
je dobrze wykorzystają – mogą wywindować ich 
na najwyższe pozycje w regionie. Trzymamy więc 
mocno kciuki za wszystkich zawodników.

WYBRANY
Mateusz Lellek, 15 l. gra w piłkę 
ręczną od trzech lat, od początku 
pod okiem trenera Macieja Na-
wrockiego. Wcześniej trenował 
przez osiem lat piłkę nożną. Jako 
jeden z dwóch młodych szczy-
piornistów z województwa opolskiego (drugi sportowiec 
to zawodnik ASPR Zawadzkie) został powołany na powo-
łany na konsultację szkoleniową OSPR CAMP w Kielcach. 
To dla młodego bramkarza duże wyróżnienie – na taki 
obóz powoływani są wyróżniający się piłkarze z danego 
województwa (po dwie osoby i po dwóch rezerwowych). 
Warto odnotować, że na listę rezerwową zakwalifikowany 
został także zawodnik LKS OSiR Komprachcice – Daniel 
Jendryca. Mateusz podkreśla, że takie wyróżnienie jest 
to dla niego szansą na rozwój i dalsze zaangażowanie 
się w piłkę ręczną.
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