
Tegoroczny kiermasz bożonarodzeniowy w Publicznej 
Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Ochodzach 
zakończył się wielkim i – z pewnością – niespodzie-
wanym sukcesem. Już po kilku dniach po rozpoczęciu, 
które odbyło się 1 grudnia br., wszystkie świąteczne 
dekoracje wykonane przez uczniów i nauczycieli zostały 
wyprzedane. Manufaktura bombek, choinek z makaronu, 
lampionów, świeczników i kartek odbywała się na lekcjach 
wychowawczych i plastyki. W przedsięwzięciu pomagały 
uczniom także ich mamy i babcie, które zaangażowa-
ły się w tworzenie wieńców, stroików oraz pieczenie 
świątecznych pierników. Kiermasz wzbudził największe 
zainteresowanie wśród samych uczniów, którzy wykupili 
większość przedmiotów.

MP

Nowoczesny obiekt, na który czekali mieszkańcy gminy 
– zwłaszcza rodzice i ich małe dzieci – został uroczyście 
otwarty 17 grudnia br. Pierwszy w gminie żłobek, to pla-
cówka, która przyjmie 32 dzieci w wieku do 3 lat. Obiekt 
mógł powstać dzięki udziałowi Gminy Komprachcice 
w Programie “Maluch 2015” ogłoszonego przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundusze – inwestycja 
pochłonęła prawie 2 miliony złotych – stanowiły montaż 
środków ministerialnych oraz budżetu gminnego, z które-
go przeznaczono blisko 450 000 zł. Opieka nad dziećmi 
rozpocznie się w placówce od 4 stycznia 2016 r.

Zapraszamy do głosowania w corocznym plebiscycie 
na „Sportowca Roku” organizowanym przez NTO. Zwłasz-
cza, że w tej edycji nominowana została aż trójka spor-
towców reprezentujących kluby z gminy Komprachcice. 
Maria Bartusz (UKS Victoria Domecko), Marcel Ungier 
(LKS OSiR Komprachcice) oraz Mateusz Mika (Berland 
Komprachcice) do 4 stycznia walczą o wygraną w kategorii 

„Najpopularniejszy Sportowiec”. Każdy głos ma ogromne 
znaczenie, zwłaszcza, że cała trójka wkłada mnóstwo 
serca w rozwijanie swoich sportowych umiejętności. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.osir.komprachcice.com.pl
oraz www.nto.pl/sportowiec
Trzymamy kciuki!

Ochodze

Pożądane prezenty

Polska Nowa Wieś

Wielkie otwarcie

Głosujemy na sportowca roku!

Drodzy Mieszkańcy
Mija właśnie pierwszy rok pełnienia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Komprachcice. Mi-
nione dwanaście miesięcy było czasem nie tylko wytężonej codziennej pracy, ale również 
poznawania problemów i potrzeb naszej lokalnej społeczności od innej strony i konfronto-
wania oczekiwań z możliwościami, jakie daje prawo i gminny budżet. W tych działaniach 
wspierali mnie zarówno pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, radni, jak 
i Wy, którzy skutecznie i z prawdziwym zaangażowaniem doradzaliście, komentowaliście, 
dyskutowaliście. Podsumowaniem tej współpracy jest kilka świetnych wydarzeń i zna-
komitych przedsięwzięć, z których część ma finał właśnie teraz, pod koniec 2015 roku. 
Otwieramy pierwszy w gminie żłobek – wymarzoną i potrzebną placówkę, która sprawi, 
że standard życia w naszej gminie będzie jeszcze wyższy. Nie tak dawno zakończyliśmy 
budowę siłowni zewnętrznej i tym samym rozbudowujemy kompleks sportowy „orlik”. 
Niebawem zakończy się remont budynku ośrodka zdrowia i powstaną tam nowe, specjali-
styczne przychodnie. Wiele jest też spraw jeszcze nie załatwionych, nie wszystko bowiem 
udało się zrealizować w mijającym właśnie roku, z pewnością wielką bolączką nas wszyst-
kich jest choćby stan gminnych dróg. Mamy przed sobą kolejne wyzwania i właśnie nimi 
zajmiemy się w 2016 roku.  Sama infrastruktura to jednak za mało, aby móc odnieść praw-
dziwy sukces – nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie służy ludziom. Dlatego, korzystając 
z tej uroczystej okazji, jaką są Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok życzę wszystkim 
mieszkańcom, aby żyło Wam się w Gminie Komprachcice bezpiecznie, wygodnie i godnie. 
Razem z Przewodniczącym Rady – Łukaszem Dydzikiem, radnymi i pracownikami Urzędu 
Gminy w Komprachcicach życzymy Wam zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, 
pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, odpoczynku w gronie rodziny, chwil roziskrzonych 
kolędą, śmiechem i wspomnieniami, nadziei i własnego skrawka nieba.

Leonard Pietruszka
Wójt Gminy Komprachcice

Prezydent Opola – Arkadiusz Wiśniewski – obiecał podczas spotkania, na które zaprosili go 17 grudnia br. miesz-
kańcy Chmielowic i Żerkowic, że w podjęciu decyzji o powiększeniu miasta będzie się kierował jedynie wynikiem 
konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców sołectw, o włączenie których zabiega.
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O  zagwarantowanie świątecznej atmosfery za-
dbał w tym miesiącu również „Uśmiech Seniora”. 
Ponad pięćdziesiąt członków komprachcickiego 
klubu seniora spotkało się 9 grudnia br. w  Sa-
morządowym Ośrodku Kultury, gdzie przez wiele 
godzin śpiewano kolędy i rozmawiano o nadcho-
dzących Świętach Bożego Narodzenia.

Tego dnia na stole czekał zestaw wspaniałych ciast, 
przygotowany m.in. przez panią Urszulę Smolorz. 
Wydarzeniu towarzyszył program artystyczny, obej-
mujący m.in. wspólne kolędowanie z instruktorką 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachci-
cach – Lindą Wencel. Największą niespodzianką 
było przybycie Świętego Mikołaja, w którego rolę 
wcielił się jeden z członków „Uśmiechu Seniora”. 

Specjalnymi gośćmi na wydarzeniu byli Wójt Gminy 
Komprachcice – Leonard Pietruszka oraz kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Waldemar 
Chmiel.
„Uśmiech Seniora” jest klubem, który od rozpoczęcia 
swojej działalności prężnie się rozwija. Każde święto 
jest doskonałą okazją do organizowania wspólnych 
spotkań. Jeszcze w tym roku zaplanowane jest jedno 
ważne wydarzenie – śniadanie z opłatkiem, które 
życzeniami zamknie 2015 rok. Następne działania 
będą planowane po szóstym stycznia. Obserwując 
komprachcickich seniorów można spodziewać się 
wielu ciekawych przedsięwzięć w nadchodzącym 
roku.

Kajetan Syguła

Po raz pierwszy w  Publicznej Szkole Podsta-
wowej w  Komprachcicach im. ks. Jana Twar-
dowskiego, odbyło się mikołajkowe czytanie 
książek, w  które zaangażowali się m.in. Wójt 
Leonard Pietruszka, Poseł na Sejm RP Ryszard 
Galla oraz redaktor naczelny „NTO” – Krzysztof 
Zyzik.

7 grudnia placówka w Komprachcicach na jed-
ną godzinę lekcyjną zamieniła się w jedno wielkie 
słuchowisko. Wszystko za sprawą przedstawicieli 
lokalnej społeczności, którzy przybyli tego dnia 
wraz ze swoimi ulubionymi książkami, by przeczytać 
ich fragmenty oraz opowiedzieć o swoich wspo-
mnieniach związanych z nauką w szkole. Każdy 
ze specjalnych gości, wśród których znaleźli się 
radni, przedstawiciele placówek oświatowych oraz 
mieszkańcy gminy Komprachcice, odwiedził tego 
dnia jedną z jedenastu klas i podjął się wielkiego 
wyzwania. „Alicja w Krainie Czarów”, „Przykry po-
czątek”, czy „Zezia, Giller i Oczak” – to tylko niektóre 
z pozycji, które zostały zaprezentowane podczas 
zajęć. Każda z  jedenastu prelekcji była zupełnie 
inna, dlatego jeszcze długo po zakończeniu słucho-
wiska, spora liczba uczniów dyskutowała nie tylko 
o książkach, ale także o historiach, które usłyszeli 
od specjalnych gości.

– Najważniejszym, ale też najtrudniejszym aspektem 
tego przedsięwzięcia było zaproszenie wszystkich 
osób – tego samego dnia i o tej samej godzinie. 
Na szczęście już od października przygotowywali-
śmy się do tego wydarzenia i wszyscy, na których 
liczyliśmy, przybyli, by pomóc nam w promowaniu 
czytelnictwa– opowiada dyrektor PSP w Komprachci-
cach – Anita Jesse.

Wydarzenie jest częścią projektu w ramach ogólno-
polskiego programu „Książki naszych marzeń” reali-
zowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
którego celem jest promocja czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompeten-
cji i zainteresowań czytelniczych. W ramach tego 
przedsięwzięcia komprachcicka szkoła podstawowa 
otrzymała dofinansowanie, które pozwoliło wypo-
sażyć bibliotekę szkolną w nowe pozycje. Co cieka-
we, placówka postanowiła rozszerzyć księgozbiór 
o nowości z beletrystyki, które zapewne będą się 
cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem.
Tego dnia nie tylko znani i popularni mieszkańcy 
gminy odwiedzili szkołę. W hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na uczniów czekał św. Mikołaj, 
który wręczał im słodkie podarunki.

 
Kajetan Syguła

Mikołaj nie ma wieku

Komprachcice

Zaczytani, zasłuchani
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Przedsięwzięcie zaplanowane przez grupę mo-
tocyklistów z  gminy Komprachcice zakończyło 
się sukcesem.

Dla jednej z potrzebujących rodzin z Wawelna będą 
to na pewno wyjątkowe święta dzięki prezentom, 

które udało się zgromadzić w efekcie współpracy 
i dużemu zaangażowaniu Andysa (wywiad z nim w li-
stopadowym numerze „Wieści Gminy Komprachcice”) 
oraz jego kolegów. Co więcej, chęć bezinteresownej 
pomocy zainspirowała także kliku wielbicieli jedno-
śladów z Opola, którzy przyłączyli się do grupy i 6 

grudnia br. wspólnie z pomysłodawcami pomogli 
przewieźć podarki. Trzymamy kciuki, by nie była 
to ostatnia tego typu akcja motocyklistów z Chmie-
lowic. Takich ludzi warto podziwiać.

W  tym roku spotkanie adwentowe w  Chmielo-
wicach zorganizowane przez sołtysa Edwarda 
Odelgę, Koło Kobiet i  Towarzystwo Przyjaciół 
Chmielowic odbyło się przy ognisku, któremu 
towarzyszyło wspólne kolędowanie i  wesoła 
biesiada. O  tym, jak ważna jest integracja dla 
chmielowickiej społeczności mówi sołtys wsi:
– W Chmielowicach lubimy się spotykać, a okres 
przedświąteczny dobrze temu służy. Takie spot-
kanie organizuje na przykład nasza szkoła. Odby-
wa się w sali parafialnej i ma charakter kiermaszu 
bożonarodzeniowego. Ja natomiast wyszedłem 
z pomysłem, żeby się spotkać na powietrzu, przy 

ognisku. Taka forma integracji również dobrze się 
u nas sprawdza. Wcześniej Towarzystwo Przyjaciół 
Chmielowic z sukcesem zorganizowało podobną 

imprezę. Podczas takich spotkań zacieśniają się 
więzi i kontakty. Wspólnie się bawimy, rozmawiamy, 
śpiewamy…

Mało która gmina może się pochwalić tak piękną 
tradycją, jak komprachcickie spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem. Po raz jedenasty mieszkańcy 
Komprachcic i Osin zaangażowali się w przygo-
towanie świątecznych paczek dla dzieci i chorych 
osób. Efekty tej pracy można było zaobserwować 
5 grudnia br., kiedy na ulicach Komprachcic 
każdy miał okazję spotkać blisko 30 pomocni-
ków ulubionego przez dzieci świętego, a boisko 
w Osinach zamieniło się w kolorową siedzibę św. 
Mikołaja.

Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie wspar-
cie proboszcza parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu, 
ks. Winfrieda Watoły, który jak co roku zorganizował 
kolektę przeznaczoną na przygotowanie ponad 400 
paczek dla dzieci oraz 50 dla osób chorych. Kom-
prachciccy pomocnicy Świętego Mikołaja zebrali się 
5 grudnia przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury, 
po czym podzieleni na zespoły, ruszyli przystrojonymi 
samochodami obdarować każde dziecko, które tego 
popołudnia wyszło przed swój dom.
– To przedsięwzięcie ma przede wszystkim wielkie 
znaczenie dla dzieci. Nasza tradycja utrwaliła się 
na tyle mocno, że dzieci już od kilku tygodni wycze-
kują momentu, kiedy przed ich domem pojawi się 
Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Dla 
każdego jest to niezapomniane przeżycie i właśnie 
dlatego tyle osób zdecydowało się po raz kolejny za-
angażować w tę akcję – mówi jeden z koordynatorów 
wydarzenia, sołtys Komprachcic – Joachim Labusga.
Mikołajki w Osinach wyglądały zupełnie inaczej. 

Gdy pod przepięknie udekorowaną altaną zebrały 
się już wszystkie okoliczne dzieci – nagle zgasły 
światła. W tym momencie na boisko wjechał wóz 
strażacki, z które wysiadł długo oczekiwany Święty 
Mikołaj w towarzystwie pomagających mu reniferów 
i aniołków. Specjalny gość zasiadł w swoim fotelu, 
a przed nim utworzyła się bardzo długa kolejka 
dzieci, wyczekujących wymarzonego podarunku. Dla 
wszystkich osób, którzy przybyli tego dnia spotkać 
się ze Świętym Mikołajem, zostały przygotowane 
różnego rodzaju ciepłe napoje oraz przepyszne, 
świąteczne ciastka i słodycze.
– Ważnym elementem tego wydarzenia jest inte-
gracja. Dzisiaj dzieci, rodzice, dziadkowie mogą 
się wspólnie bawić i cieszyć się ze zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. Niestety, w tym roku wiele 
dzieci jest chorych, przez co nie mogły uczestniczyć 
w dzisiejszej zabawie – opowiada Maria Lauterbach, 

sołtyska Osin oraz organizatorka przedsięwzięcia.
Po kilku godzinach spędzonych na obdarowywa-
niu mieszkańców, wszystkie osoby zaangażowane 
w przygotowanie i  realizację wydarzenia, zebra-
ły się na sali Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach, gdzie czekał na nich zasłużony 
poczęstunek.

Kajetan Syguła

Udało się!

Chmielowice

Wspólnie przy ognisku

Komprachcice, Osiny

Moc mikołajów
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Niedzielne popołudnie rozpoczęła msza święta odprawiona 
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachci-
cach. Na korytarzach Publicznego Gimnazjum stanęły 
stoiska z rękodziełem, drewnianymi zabawkami, aniołami 
wypełnionymi sercem sprzedających je artystek, stroikami, 
wieńcami i świątecznymi świecznikami.

Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice po raz szósty 
zorganizowało Jarmark Adwentowo-Bożonarodzeniowy. Tra-
dycyjnie już świętowanie zaczęto od wspólnego kolędowania 
przy ognisku, które odbyło się 12 grudnia br. na placu przy 
kościele w Komprachcicach. Iskry leciały wysoko, kolędy 
i pastorałki brzmiały głośno, a w ofercie znalazło się sporo 
pysznych potraw, w tym domowe pikle.

Komprachciccy samorządowcy i  liderzy społeczni zdecy-
dowali się wspólnie zaśpiewać. Na scenie, prócz Wójta 
Gminy – Leonarda Pietruszki, Łukasza Dydzika stanęli: 
radni i sołtysi, którym akompaniował na akordeonie radny 
Waldemar Wencel. Członkowie chóru odśpiewali dwie kolę-
dy, a trzecią – na bis – wywołani przez oklaskującą grupę 
publiczność. Inicjatorką pomysłu była radna Anna Bodzioch, 
która żartowała, że zespół występuje w bloku kabaretowym, 
więc z ich występu może wyjść prawdziwy kabaret….

Zespół Attonare oraz soliści Samorządowego Ośrodka Kul-
tury przygotowali kolędy i pastorałki w nowych aranżacjach. 
Piękne głosy i interpretacje utworów zostały docenione przez 
publiczność zgromadzoną w hali OSiR. Gromkie brawa były 
w pełni zasłużone.

Jarmark 
Świąteczny 

w Komprachcicach
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Komprachcicki Jarmark Adwentowo-Bożonarodzeniowy 
to okazja do zaprezentowania się na prawdziwej scenie 
grup amatorskich, występujących razem z profesjonalnymi. 
Szczególnie gorąco oklaskiwani są najmłodsi, którzy mimo 
tremy zrobili wiele, aby ten dzień (13 grudnia) miał prawdziwie 
wyjątkową atmosferę. Sam talent to nie wszystko! Uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach i  ich 
opiekunowie zadbali też o doskonałą charakteryzację. Nie 
wątpimy, że pod różkami kryją się „anielskie” serca…

Anna Bodzioch, radna Gminy Komprachcice, pomy-
słodawczyni i organizatorka debiutu artystycznego 
samorządowców i społeczników.
– Wpadłam na pomysł, by zachęcić przedstawicieli 
samorządu do wspólnego kolędowania na scenie. 
Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, że jesteśmy ich 
częścią. Tego dnia chcieliśmy być z mieszkańcami 
i zrobić dla nich coś wyjątkowego i tak powstał 
pomysł stworzenia chóru „Hej kolęda, kolęda”. 
Do występu przygotowała ten wyjątkowy zespół 
pani Linda Wencel z Samorządowego Ośrodka 

Kultury w Komprachcicach. Specjalnie dla nas 
przygotowała utwory, dostosowane do możli-
wości wszystkich uczestników, a pan Waldek 
Wencel, jej ojciec, ale też radny naszej gminy, 
został poproszony o akompaniowanie. Mamy 
nadzieję, że się spodobaliśmy – to był taki wesoły 
przerywnik, zabawny – nie jesteśmy przecież 
profesjonalistami, śpiewamy zupełnie sponta-
nicznie, ale radośnie.  Okres przedświąteczny 
to wyjątkowy czas i wierzę, że jest to czas, który 
powinniśmy wykorzystać również na integrację. 

To, że jesteśmy radnymi, nie świadczy o tym, 
że nie możemy wyjść na scenę i zaśpiewać dla 
mieszkańców. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku może być nas więcej. Teraz nie wszyscy się 
zaangażowali, nie każdy miał czas, więc liczymy, 
że następnym razem w większej grupie będziemy 
mogli zaprezentować się naszym mieszkańcom.

Na zdjęciu: przed koncertem czas na ostatnią 
próbę chóru „Hej kolęda, kolęda! ”

Jarmark w Komprachcicach to okazja do spotkania lokal-
nych włodarzy w nieco innych, niż samorządowe, rolach. 
Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Dydzik – towarzyszył 
swojej rodzinie w przedświątecznej zabawie, a chwilę później 
wystąpił w składzie najpopularniejszego zespołu wokalno-
-instrumentalnego tegorocznej imprezy.

Jak się okazało, o doświadczeniu nie świadczy wiek . Młodzi 
artyści komprachcickiej szkoły podstawowej bez tremy, 
za to z werwą wystąpili podczas tegorocznego Jarmarku. Roś-
nie kolejne pokolenie wspaniałych artystów komprachcickich!



Wielu z nas czytanie nieodłącznie kojarzy się z bi-
blioteką lub obowiązkową lekturą szkolną. Mimo 
iż niemal każdy zdaje sobie sprawę, jak wiele 
korzyści czerpiemy z częstego obcowania z li-
teraturą, czytelnictwo wciąż przegrywa z innymi 
formami rozrywki. 

W życiu codziennym młodzi ludzie, jako formę 
spędzania wolnego czasu, rzadko wybierają właś-
nie książkę, dlatego warto już dziś zacząć działać 
na rzecz krzewienia czytelnictwa wśród najmłod-
szych. W Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku 
na początku grudnia odbył się konkurs, pt. „Podchody 

z książką”, którego celem było zapoznanie z twór-
czością znanych i lubianych autorów oraz zachęcenie 
do czytania literatury dziecięcej i młodzieżowej. 
Zadaniem uczniów było odnalezienie ukrytych w bu-
dynku szkolnym cytatów, a następnie ustalenie, kto 
jest ich autorem oraz z jakiej pozycji pochodzą. 
Zwycięzcą została klasa VI, której uczniowie zdobyli 
najwięcej cytatów oraz wskazali ich twórców. Celem 
zorganizowania konkursu była chęć popularyzacji 
literatury wśród uczniów oraz wykształcenie nawyku 
codziennego obcowania z literaturą.

Marta Szczubiał-Ryczek

Mimo iż nie umilkł jeszcze gwar przedświątecz-
nych przygotowań, a radość związana z nadcho-
dzącymi świętami Bożego Narodzenia jeszcze 
na dobre nie zagościła w  sercach dzieci, ucz-
niowie i przedszkolaki z Domecka już rozpoczęli 
przygotowania do tanecznego karnawału.

Wszystko za sprawą niezwykłych gości, którzy 
odwiedzili naszą szkołę 7 grudnia br. Byli to przed-
stawiciele akademii tańca „Maestro” z Opola. Trener 
tańca, jak i profesjonalna para taneczna przekony-
wali wszystkich obecnych, że taniec to wspania-
ła zabawa, niezwykle hobby i doskonały sposób 
na oderwanie się od szarej codzienności. Uczniowie 
i przedszkolaki mieli okazję zobaczyć trzy tańce: 
walca angielskiego, cha-cha i foxtrota. Dzięki temu, 
że w szkole dysponujemy dużą salą gimnastyczną, 
na której prezentowane były tańce, w czasie pokazu 
czuliśmy się jak na prawdziwy turnieju tanecznym. 
Najprzyjemniejszą częścią warsztatów były ćwi-
czenia praktyczne, podczas których wszyscy uczyli 
się podstawowych kroków tańców standardowych. 
Zabawa była wyśmienita, jednak nie wszyscy potrafili 
opanować umiejętności odpowiedniego ułożenia 
sylwetki w tańcu towarzyskim czyli tzw. „ramy” 
i prawidłowej pracy stóp. Bez zdobycia tych umie-
jętności trudno uzyskać piękne linie w tańcu i pełną 

satysfakcję płynącą z tańca towarzyskiego, dlatego 
długa jeszcze droga przed nami. Wiele radości 
i zabawy przyniosła uczniom i przedszkolakom 
nauka tańca zwanego „freestyle”. Jak sama nazwa 
wskazuje, w tańcu tym pozostawia się tancerzom 
swobodę poruszania się w  jakikolwiek sposób, 
czerpiąc inspirację z różnych stylów muzycznych 
i tanecznych. Zaprezentowany przez dzieci taniec 
freestyle był bardzo dynamiczny, żywy i pełen ener-
gii. Przekonaliśmy się, że z poczuciem rytmu nie 
ma w naszej szkole żadnego problemu. Warsztaty 
taneczne, w jakich mieli możliwość uczestniczenia 
dzieci i nauczyciele naszej szkoły, okazały się być 
ciekawą formą przyjemnego spędzania czasu, nie 
tylko dla dzieci, ale dla wszystkich pragnących 
wyzwolić swoje emocje, bez względu na wiek czy 
profesjonalne umiejętności. Mamy nadzieję, że udział 
w tych inspirujących warsztatach zmotywuje naszych 
uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Magdalena Koszyk

Po raz kolejny Publiczną Szkołę Podstawową 
w  Wawelnie wypełnił zapach cynamonu, imbi-
ru, goździków i  pieczonego ciasta. Wszystko 
za sprawą przedsięwzięcia, podczas którego 
uczniowie przygotowują świąteczne pierniki 
dla osób starszy i  samotnych, mieszkających 
w  Wawelnie. Zaangażowanie uczniów przeszło 
najśmielsze oczekiwania.

Przygotowania rozpoczęły się jeszcze w listopa-
dzie – uczniowie wraz ze swoimi rodzicami mieli 
za zadanie upiec jak największą ilość pierników, 
którymi zostaną obdarowane potrzebujące osoby. 
Potem przyszła pora na dekorowanie. Każda z klas 
spotykała się i wspólnie przyozdabiała przepyszne, 
świąteczne ciastka za pomocą różnego rodzaju po-
sypek, lukrów oraz polew. Kreatywność oraz przede 
wszystkim zaangażowanie uczniów nie zna granic. 
Jeszcze do niedawna mało wyraziste, brązowe pier-
niki zamieniły się w przepiękne i kolorowe choinki, 

gwiazdy i  renifery. Następnie wszystko zostało 
zapakowane w paczki, które ostatecznie zostaną 
dostarczone przez starszych uczniów i nauczycieli 
do wszystkich potrzebujących osób. Wrażenie robi 
liczba przygotowanych upominków – ponad dzie-
więćdziesiąt mieszkańców Wawelna może liczyć 
na otrzymanie świątecznej niespodzianki.
— Warto zaznaczyć, iż celem tego wydarzenia nie 
jest wyłącznie pomoc potrzebującym. Poprzez 
współpracę wszystkich uczniów w szczytnym celu, 
nasi podopieczni integrują się w dużo większym 
stopniu, niż podczas standardowych zajęć w szkole– 
opowiada dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wawelnie – Monika Josek.
Tego typu wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby nie 
wsparcie rodziców, którzy nie tylko sfinansowali 
wszystkie niezbędne artykuły potrzebne do wypie-
kania i dekorowania pierników, ale także poświę-
cili mnóstwo czasu na wspólne pieczenie ciastek 
w domu. To właśnie zaangażowanie — rodziców, 

,nauczycieli i przede wszystkim uczniów – było 
kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia.

Kajetan Syguła

Domecko

W rytmie Cha Cha Cha

Wawelno

Słodki, dobry świat

Weronika Fronia i Daniel Furgatz po raz drugi 
wzięli udział w organizowanym przez szkołę przy-
gotowywaniu świątecznych pierniczków. Oboje 
przyznają, że już od bardzo dawna wyczekiwali 
tego wydarzenia, ponieważ wiedzą, jak ważne jest 
wspieranie osób samotnych. Jednak w przypadku 
przygotowywania pierników, nie są już tacy zgodni. 
Weronika przyznała, że zdecydowanie dużo bar-
dziej podoba jej się dekorowania, natomiast Daniel 
stwierdził, że samo wypiekanie jest zdecydowanie 
ciekawsze i łatwiejsze.

Literackie podchody
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Z  27 na 28 listopada w  Publicznej Stowarzy-
szeniowej Szkole Podstawowej w  Ochodzach 
odbyła się „Detektywistyczna noc w  szkolnej 
bibliotece”. Organizatorką przedsięwzięcia była 
Paulina Szczepańska – nauczyciel polonista, 
bibliotekarz. 

Spotkanie rozpoczęło się od czytania fragmentów 
książki pt. „Czarny Maciek i wenecki starodruk” 
Dariusza Rekosza. Kolejnym punktem wieczoru były 
podchody. Uczniowie zostali podzieleni na grupy de-
tektywistyczne. Ich zadaniem było skompletowanie 
ekwipunku detektywa. Żeby tego dokonać musieli 
za pomocą wskazówek odnaleźć i rozwiązać powie-

rzone im zadania. Następnym punktem programu 
była nauka samoobrony. Tomasz Schichta – na-
uczyciel wychowania fizycznego pokazał „przyszłym 
detektywom” kilka chwytów, które testowali na so-
bie. Uczniowie poznali również sztukę kodowania. 
Kodowanie z przesunięciem, szyfr podstawieniowy, 
obrazkowy, niewidzialny napis, odbicie w lusterku – te 
techniki nie są już im obce. Uczestnicy wydarzenia 
mieli również okazję stworzyć, w specjalnym progra-
mie komputerowym, portret pamięciowy przestępcy. 
Zapoznali się również z elementami daktyloskopii. 
Za pomocą farby odbijali swoje linie papilarne palców 
na kartce, skrupulatnie je opisywali i za pomocą 
lupy uważnie się im przyglądali. Ostatnim punktem 
wydarzenia była projekcja filmu wybranego przez 
uczniów. Rano zmęczeni, ale zadowoleni wrócili 
do domów. Ta noc, jak sami wspominali, na długo 
pozostanie w ich pamięci.

Paulina Szczepańska

Podczas tegorocznego Dnia Partnerstwa, do-
rocznej imprezy podsumowującej rok pracy 
Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „Part-
ner”, przy stole spotkali się przedstawiciele 
strony czeskiej i mieszkańcy gminy Komprachci-
ce, będący członkami stowarzyszenia. 120 osób 
podsumowało mijający rok i nakreśliło plany 
na kolejne dwanaście miesięcy.

Projekty te skonkretyzowały się podczas wizyty szefa 
„Partnera” – Jana Przywary – w Město Albrechtice 
15 grudnia br. Z pewnością nastąpi rozszerzenie 
obszarów współpracy o rolników i przedsiębiorców.
– Zainteresowanych nawiązaniem takich relacji 
proszę o kontakt – zaprasza Jan Przywara. Zwiększy 
się też z pewnością liczba dzieci, które będą miały 
okazję na wyjazd do czeskich bądź niemieckich part-
nerów. Do uczniów dołączą bowiem przedszkolaki, 

a i nauczyciele będą mogli porównać metody edukacji 
w zaprzyjaźnionych placówkach naszych zagranicz-
nych partnerów. GSP „Partner” to z pewnością jedyna 
taka organizacja w regionie, a na pewno – jedyna 
tak skutecznie budująca międzynarodowe relacje. 
Szczególnie mocna jest zwłaszcza więź z Czechami, 
od których dzieli nas dużo mniejsza odległość niż 
od Hasbergen – partnera z Niemiec.
Obecnie skład Zarządu, prócz Prezesa, tworzą: Maria 
Lauterbach, Henryk Warzyc oraz Henryk Wodausz. 
Jan Przywara docenia wsparcie, jakie okazują mu 
komprachcickie placówki i instytucje:
– Za pomoc dziękujemy zarówno Wójtowi Leonardo-
wi Pietruszce, wcześniej także członkowie naszego 
Zarządu, pani Sekretarz – Marii Grot, dyrektorowi 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – panu Arkadiuszowi 
Tabiszowi, dyrektorom szkół w Komprachcicach 
i w Chmielowicach – pani Anicie Jesse oraz panu Zbi-

gniewowi Adamczykowi. Wszystkim, którzy wspierają 
nasze stowarzyszenie w jego pracy. To dzięki nim, 
a także składkom płaconym przez naszych członków 
możemy wiele rzeczy zorganizować. Większość 
z nich jest możliwa dzięki środkom z budżetu gminy, 
ale na przykład poczęstunek, to właśnie wydatek 
pokrywany z naszych składek członkowskich.

Dagmara Duchnowska

Co było?
Dzięki GSP „Partner” w ciągu minionego roku, z udzia-
łem mieszkańców gminy Komprachcice odbyły się 
między innymi:
• Odsłonięcie pomnika partnerstwa w Komprachci-

cach (przed Urzędem Gminy)
• Koncerty w Město Albrechtice
• Międzynarodowy sportowy turniej młodzieżowy 

z udziałem 40 osób z Czech w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Komprachcicach

• Wyjazd do Ostravy, Velehradu, Hasbergen (Niemcy)
• Udział reprezentacji czeskiej w Gminnych Zawodach 

Sportowo-Pożarniczych w Wawelnie
• Spotkanie integracyjne połączone z zabawami, 

grami i zawodami (Komprachcice)

Co będzie?
Kalendarz na 2016 rok jest już szczegółowo zapisany. 
Nowością będzie „zielona szkoła”, zorganizowana 
dla uczniów z Komprachcic w Czechach oraz roz-
szerzenie wymiany partnerskiej szkół.
Do Czech pojadą też na specjalne zaproszenie na kurs 
i obóz szkoleniowy strażacy z Żerkowic.
Ponadto odbędą się:
• 30 stycznia: Koncert noworoczny w Město Al-

brechtice
• 23 kwietnia: Wycieczka do Koprzywnic/Kopřivnice 

połączona ze zwiedzaniem fabryki samochodów 
ciężarowych łącznie z autodromem

• Maj: Strażacka młodzież jedzie na dwutygodniowy 
obóz, finansowany przez Czechów

• 19 maja: Wyjazd do Hasbergen z okazji jubileuszu 20 
lat podpisania układu partnerskiego z tym miastem 
(25–28 sierpnia odbędzie się z tej okazji wielka gala 
w Komprachcicach)

• Czerwiec: wizyta Czechów w Mosznej, zwiedzanie 
Góry Św. Anny, Parku Miniatur w Olszowej

• 2 lipca: Turniej piłki nożnej w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Komprachcicach

• 16 lipca: spotkanie integracyjne – rolnicy i przed-
siębiorcy

• Sierpień: wzajemny udział w posiedzeniach rad 
gmin oraz wyjazd do Przerowa/Přerov

• Wrzesień: przyjazd Czechów – wycieczka do Zamku 
w Brzegu oraz do świątyni w Małujowicach

• 18 listopada: XI Dzień Partnerstwa

Ochodze

Na tropie książki

Słodki sum (po czesku: sumec), puszyste ciasto 
w zielonym marcepanie, był prezentem dla Jana 
Przywary za jego zaangażowanie w budowanie 
współpracy. Podarunek od Czechów wzbudził 
wielkie zainteresowanie wszystkich uczestników 
Dnia Partnerstwa.

Garść statystyki
• W 2015 roku w międzynarodowej wymianie wzięło 

udział 640 osób z Polski i z Czech
• Aż 99 osób liczy sobie obecnie GSP „Partner”
• W ciągu roku odbyło się 16 posiedzeń Zarządu 

stowarzyszenia
• Jan Przywara – twórca i lider „Partnera” – szefuje 

organizacji już 20 lat

Silne relacje
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Okres przedświąteczny to wyjątkowy czas również dla 
sportowców. 5 grudnia br. komprachciccy szczypior-
niści (roczniki 2002 i młodsi), rywalizowali w drugiej 
edycji turnieju piłki ręcznej młodzików, organizowa-
nym pod nazwą „Komprachcickie Mikołajki”.

Zadanie nie było łatwe ze względu na poziom sportowy 
drużyn, które tego dnia pojawiły się na hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Reprezentanci 
„Boru” Oborniki Śląskie, „Baszty” Kluczbork i „Jedynki” 

Ziębice, mimo towarzyskiego charakteru turnieju, przy-
jechali zmotywowani, by osiągnąć jak najlepszy wynik. 
Młodzi szczypiorniści z Komprachcic ostatecznie zajęli 
drugie miejsce, ustępując wyłącznie drużynie z Oborni-
ków Śląskich. Jednak nie wynik, a atmosfera była tego 
dnia najważniejsza. Każda z ekip otrzymała pamiątkowe 
puchary, natomiast wyróżniający się na boisku zawodnicy 
zostali nagrodzeni świątecznymi upominkami.

Autor zdjęcia: Adrian Wrzesiński

Piłka ręczna to sport, który coraz bardziej zysku-
je na popularności, także w gminie Komprachcice. 
Na pewno pomaga w tym fakt uczestnictwa gminnych 
placówek oświatowych w ogólnopolskim programie 
rozwoju tej dyscypliny, opierającym się na tworzeniu 
specjalnych Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej 
(OSPR). Jeden z nich, od kilku miesięcy, działa przy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, po-
zwalając młodym szczypiornistom rozwijać ich talent.

Do projektu zakwalifikowali się uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach, 
dzięki czemu udało się uzyskać dofinasowanie na m.in. 
zakup sprzętu sportowego i realizację treningów. Program 
zakłada, że w każdym województwie objętym działaniami 
powinno zostać 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz 
jedno liceum ogólnokształcące. Całość ma gwarantować 
ciągły i zrównoważony rozwój młodych zawodników. Ko-
ordynatorem OSPR w Komprachcicach dla podopiecznych 
obu placówek jest trener Maciej Nawrocki, który w tym 
momencie ma pod opieką dwie drużyny – chłopców i mło-
dzików. Młodsza z ekip (chłopcy) radzi sobie rewelacyjnie 
– zajmuje w tym momencie pierwszą pozycję w swojej 
grupie, dzięki czemu występ w finale wojewódzkim jest 
bardzo prawdopodobny. Zespół młodzików rywalizuje 

natomiast w pełnoprawnym systemie ligowym, zmagając 
się z m.in. ASPR Zawadzkie i Gwardią Opole.
– To już naprawdę poważna piłka ręczna. Cały nasz zespół 
jest zbudowany z roczników młodszych niż w przypadku 
innych zespołów, a różnica wiekowa ma bardzo duże 
znaczenie w przypadku młodzików. Dlatego mam zupełnie 
inne cele i wymagania wobec tej drużyny. Obecny sezon 
chcę poświęcić przede wszystkim na pracę nad motoryką 
i przygotowaniem fizycznym. Ten zespół gra już bardzo 
dobrą piłkę i przez pierwsze 15–20 minut potrafimy po-
walczyć z każdym, nawet najsilniejszym rywalem. Potem 
pojawiają się problemy, z którymi jednak radzimy sobie 
coraz lepiej. Jestem naprawdę dumny z tych chłopaków 
– opowiada o drużynie młodzików Maciej Nawrocki.

Drużyna młodzików postawiła sobie jeszcze jeden cel. 
Najważniejszym wydarzeniem dla młodych szczypior-
nistów będzie ich udział w organizowanym we włoskim 
Teramo Klubowych Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej. 
Będzie to doskonała okazja nie tylko do sprawdzenia 
swoich umiejętności, ale także poznania zawodników 
z całego świata.

Kajetan Syguła

Zawodniczki Ludowego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Sukces” Komprachcice w składzie – Maria Bo-
dzioch, Aleksandra Paszek i Weronika Stelnicka, dnia 
11 listopada 2015r. uczestniczyły w Ogólnopolskim 
Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt dla rocznika 2004 
(„trójki”), zorganizowanym z okazji Dnia Niepodległo-
ści przez GLKS Nadarzyn (woj. mazowieckie).

Zawody zgromadziły na stracie 42 zespoły z 19 klubów 
z całej Polski, w sumie ponad 160 zawodniczek, a na try-
bunach zasiadło ponad 300 kibiców (rodziców, opiekunów, 

trenerów i sympatyków siatkówki). Rozegrano ponad 
350 spotkań na 8 boiskach. Turniej otworzyła trenerka 
gospodyń – Mistrzyni Europy z 2003 roku – Dominika 
Leśniewicz. Zawody odwiedził także wybitny rozgrywający 
– Mistrz Świata – Paweł Zagumny. Gracz warszawskiej 
Politechniki nie odmówił dzieciakom wielkiej frajdy, jaką 
były wspólne zdjęcia, czy autograf. Zawodniczki „Sukce-
su” podczas rozgrywek prezentowały się bardzo dobrze. 
W grupie eliminacyjnej zajęły drugie miejsce pokonując 
zespoły ze Sparty Warszawa, Nadarzyna, Międzyborowa 
i Świdnika oraz ulegając zawodniczkom z Nowego Dworu 

Mazowieckiego. Tym samym awansowały do najlepszej 
szesnastki turnieju. W kolejnym etapie wygrały pewnie 
grupę półfinałową zwyciężając z pierwszym i drugim 
zespołem Konstantynowa Łódzkiego, Volleyem Łódź 
i Betą Pionki. Dało to awans do trójki walczącej o me-
dale. W finałowych spotkaniach z Metrem Warszawa 1 
i GLKS Nadarzyn 1 po zaciętej walce uległy ostatecznie 
przeciwniczkom zajmując trzecie miejsce. Indywidualny 
sukces osiągnęła Maria Bodzioch, która otrzymała tytuł 
MVP turnieju.

Piotr Szczubiał

Zawodniczki Ludowego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Sukces” Komprachcice 12 grudnia br. uczest-
niczyły w Ogólnopolskim Festiwalu Minisiatkówki 
Dziewcząt w Kole (woj. wielkopolskie). Turniej był 
rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych.

Klub z Komprachcic wystawił po jednej drużynie w kategorii 
„trójek” (rocznik 2004) oraz „czwórek” (rocznik 2003). Oba 
zespoły rozpoczęły turniej bardzo dobrze. „Czwórka” 
wygrała pewnie swoją grupę eliminacyjną pokonując 

Volley Płock oraz SP 6 Kwidzyn. „Trójka” w swojej grupie 
uległa tylko zespołowi Nowego Dworu Mazowieckiego, 
a wygrane mecze z SP 6 Kwidzyn, UKS Murowana Goślina, 
Liderem Konstantynów Łódzki II, ZSMS Poznań i Volleyem 
Płock dały jej awans do półfinału. „Czwórka” Sukcesu 
w kolejnej fazie zajęła drugie miejsce w grupie (porażka 
z Jankowem Przygodzkim oraz zwycięstwa nad Liderem 
Konstantynów Łódzki i SP Czeszewo) dzięki czemu trafiła 
do czterozespołowej grupy finałowej, w której ostatecznie 
zajęła czwarte miejsce. „Trójka” w półfinale została poko-

nana przez Konstantynów Łódzki, ale w meczu o miejsce 
trzecie wygrała pewnie z Łodzią. Dziewczyny otrzymały 
brązowe medale, a klub okazały puchar.
Nasze drużyny grały w następujących składach: „trójka” – 
Maria Bodzioch, Aleksandra Paszek i Weronika Stelnicka, 
„czwórka” – Katarzyna Kucharska, Michelle Maculak, 
Julia Niedworok, Ewa Sosińska oraz rezerwowe Emilia 
Adamkiewicz, Wiktoria Romańska i Patrycja Siendzielorz.

Piotr Szczubiał

Komprachcickie Mikołajki

Ręczna w programie

Brąz siatkarek z Komprachcic 

Udany występ siatkarek

Dwunastoletni Adam Purul jest wyróżniającym się zawodni-
kiem LKS OSiR Komprachcice, który reprezentuje zarówno 
drużynę chłopców, jak i młodzików. Swoją przygodę z piłką 
ręczną rozpoczął rok temu i przez ten czas zdążył rozegrać 
kilka meczów na pozycji kołowego i prawego rozgrywające-
go. Adam uważa, że kluczem do rozegrania dobrego spotka-
nia jest odpowiednie… wysypianie się. Młody zawodnik przy-
znaje, że coraz częściej myśli o karierze profesjonalnego 
szczypiornisty, chociaż wciąż traktuje piłkę ręczną przede 
wszystkim, jako sposób spędzenia wolnego czasu.
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