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ZŁOTE GODY W KOMPRACHCICACH
PIĘĆDZIESIĄT UDANYCH LAT
inione lata to połączenie dni dobrych i trochę gorszych, wspólnych
przeżyć, łez radości i smutku, satysfakcji i zadowolenia. To po prostu: pół wieku bycia razem.
Medale za 50.letnie pożycie małżeńskie nadane przez
Prezydenta RP wręczono 9
stycznia w restauracji Atlantis
zasłużonym parom małżeńskim z terenu gminy Komprachcice. Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów
od wójta gminy, Pawła Smolarka, który podziękował parom za wspólną pracę dla
dobra swoich najbliższych
i dla dobra całej gminnej
społeczności.
- Życzę wam takiego, jak
dzisiaj uśmiechu na twarzy
i obﬁtych łask bożych. To
dzięki takim ludziom, jak wy
budujemy fundamenty życia
całej społeczności: dobrą,
stabilną rodzinę, właściwe
wychowanie dzieci, tradycję
wspólnego chodzenia do kościoła. To wasze rodziny tworzą nasz katechizm rodzinny
– mówił wójt.
Pożądane wartości rodzinne i długoletnie pożycie małżeńskie jest w obecnych czasach rzadkie i niezwykle wartościowe. W gminie Komprachcice rocznie jest tyle
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W NUMERZE:
 LZS Chmielowice
podsumował rok i wybrał
nowe władze – wiecej na
stronie 5

 W Domecku, jak co rok
odbył się Międzyszkolny
Konkurs Kolęd – tym razem
wyszedł poza granice gminy.
Szczegóły na stronie 4
samo rozwodów, co ślubów,
co wójt Smolarek skomentował: - Nie wiem, czy za kolejne pięćdziesiąt lat będzie jeszcze funkcjonowała
gmina.
Dzisiaj jednak, dzięki takim

Serdeczne życzenia
z okazji 50.lecia pożycia
składamy Paniom i Panom:
Annie i Józefowi Okoń z Chmielowic
Helenie i Franciszkowi Wittke z Chmielowic
Róży i Engelbertowi Żyła z Domecka
Krystynie i Józefowi Kulik z Domecka
Teresie i Wernerowi Dziuk z Komprachcic
Elżbiecie i Hubertowi Przywara z Komprachcic
Anieli i Alfredowi Dziuk z Komprachcic
Annie i Hermanowi Krug z Polskiej Nowej Wsi
Gertrudzie i Jerzemu Hermais z Polskiej Nowej Wsi
Marii i Ewaldowi Milek z Polskiej Nowej Wsi

ludziom, jak złote pary możemy cieszyć się ich szczęściem i brać przykład z tych
wyjątkowych ludzi, którzy
przynoszą nam wiarę w powodzenie marzeń i planów.
Dagmara Syguła

 Jak spędzić ferie. Szkoły
i OSiR zapraszają - strona 7
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PIERWSZA SOŁTYSÓWKA

GMINNA SPÓŁKA WODNA
W KOMPRACHCICACH
W dniu 10 lutego 2006r. na Walnym Zgromadzeniu wybrano
nowy Zarząd Spółki.
W wyniku wyborów do Zarządu wybrano:
1. Kapturski Bogusław – Przewodniczący
2. Kacuba Andrzej – Sekretarz
3. Niedziela Bernard – członek
4. Lawa Paweł – członek
5. Galka Horst – członek
Do Komisji rewizyjnej wybrano:
1. Gaj Leon – Przewodniczący
2. Rajtar Alfred – członek
3. Zając Gerard – członek
Realizację wykonania planowanych zadań przedstawia zestawienie publikowane niżej. W miesiącu lutym zostanie zwołane Walne Zgromadzenie, na którym będzie uchwalony budżet Spółki na rok 2007 i wyznaczone zadania do wykonania
w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych.
Zgodnie z Ustawą nr 1229 z 18 lipca 2001r. Prawa Wodnego
Art. 170 i 171 członkowie Spółki Wodnej i osoby, które nie są
członkami są zobowiązani do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń.
W przypadku nie regulowania składek, należności te podlegają egzekucji, tak jak należności podatkowe art. 170 pkt
5 Prawa Wodnego. Zgodnie z art. 165 pkt 7 następcy prawni
członka spółki wodnej wstępują w jego prawa i obowiązki.
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej prosi o terminowe dokonywanie wpłat składek określonych w wezwaniach do zapłaty.
Składki należy wpłacać u sołtysa lub na konto spółki podane
w doręczonym wezwaniu. Terminowe wpłaty pozwolą Zarządowi na pełną realizację planowanych zadań i własną eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych.
Przewodniczący Zarządu
inż. Bogusław Kapturski

większych zadań inwestycyjnych gminy – budowy kanalizacji. Podano również oﬁcjalnie datę tegorocznych dożynek – odbędą się 9 września
w Chmielowicach. Organizatorem jest sołectwo Chmielowice oraz LZS Chmielowice
i jednostka OSP. Tegoroczne
dożynki powiatowe zaplanowano na 2 września – impreza odbędzie się w Dobrzeniu
Wielkim.

5 stycznia spotkali się po raz
pierwszy w nowym roku sołtysi gminy Komprachcice
z wójtem Pawłem Smolarkiem. Spotkanie miało charakter organizacyjny, a dominującym tematem było ustalenie harmonogramu spotkań
wyborczych w poszczególnych miejscowościach. Wójt
podziękował również sołtysom za zrozumienie i pomoc
w realizacji jednego z naj-

CZAS NA BAL KARNAWAŁOWY
RADA RODZICÓW ORAZ DYREKTOR I NAUCZYCIELE
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMPRACHCICACH

ZAPRASZAJĄ NA BAL KARNAWAŁOWY

WYBIERAMY SOŁTYSÓW
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH 2007
Rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich.
OSINY – 24 STYCZNIA, GODZ.18.00, SALA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
POLSKA NOWA WIEŚ – 25 STYCZNIA, GODZ. 18.00, SALA OSP
CHMIELOWICE – 26 STYCZNIA, GODZ. 18.00, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
KOMPRACHCICE – 28 STYCZNIA, GODZ. 16.00, SALA SOK
WAWELNO – 30 STYCZNIA, GODZ. 18.00, RESTAURACJA „ZŁOTY RÓG”
ŻERKOWICE – 31 STYCZNIA, GODZ. 18.00, SALA OSP
DOMECKO – 1 LUTEGO, GODZ. 18.00, SALA DOMU SPOTKAŃ
OCHODZE – 2 LUTEGO, GODZ. 18.00, SALA OSP
DZIEKAŃSTWO – 4 LUTEGO, GODZ. 15.00, SALA DOMU SPOTKAŃ
W następnym numerze „Wieści”: wyniki wyborów, prezentacje sołtysów

MIEJSCE: RESTAURACJA ATLANTIS (KOMPRACHCICE)
10 lutego 2007
KOSZT UDZIAŁU (OD PARY) – 100 ZŁ
(Wszelkich informacji udziela p. Judyta Famuła – sklep „Pod
jednym dachem” w Komprachcicach)
DOCHÓD Z IMPREZY BĘDZIE PRZEZNACZONY
NA SFINANSOWANIE POTRZEBNYCH SZKOLE PROJEKTÓW
W minionym roku dochód z balu oraz innych imprez organizowanych przez PSP w Komprachcicach umożliwił m.in. stworzenie przed szkołą placu zabaw.

REALIZACJA SKŁADEK I WYKONANIA ROBÓT W ROKU 2006 W GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ KOMPRACHCICE
L.p.

Nazwa sołectwa

Plan zebrania Zebrano składek
%
składek w 2006r. do 31.12.2006 ściągalności

Rozmiar i wartość
wyk. Robót ze składek
mb

Wykonanie robót przez rolników
w zamian za składki

wartość

mb

1

Chmielowice

4 195

895,00

21,3

538

1080,00

2

Domecko

3 703

3125,00

84,3

1950

6461,00

3

Dziekaństwo

911

750,00

82,3

-

4

Komprachcice

7 253

3194,00

44,0

565

5

Ochodze

3 224

1023,00

31,7

330

976,00

-

-

-

6

Osiny

1 268

1239,00

97,7

700

1875,00

-

-

-

7

Polska Nowa Wieś

5 977

2536,00

42,4

1044

4860,00

8

Wawelno

4 259

1756,00

41,2

500

1304,00

-

-

-

9

Żerkowie

1 478

1045,00

70,7

-

-

-

-

-

10

Inne (bank)

-

660,00

-

-

-

-

-

-

16223,00

50,2

5627,0

19109,00

Ogółem

32268,00

-

UWAGI

wartość

555

2553,00

1174,00

475

800,00

70

112,00

1100

Woźnica Alfred

2086,00

Kacuba Andrzej, Woźnica Alfred

Polednia Jerzy

-
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PODARUJ DZIECIOM ŚWIĘTA
kcją organizowaną w gminie Komprachcice pod nazwą
„Podaruj dzieciom święta” objęto 89 dzieci z 35 rodzin z
terenu całej gminy. W tym roku zamiast gotowych paczek
rodzice otrzymywali talony żywnościowo-odzieżowe do realizacji w sklepie Centro w Prószkowie. Akcja powiodła się dzięki zaangażowaniu sponsorów, których listę publikujemy poniżej.
Koordynatorami projektu byli: Krzysztof Wyzgała oraz Waldemar Chmiel, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

A

LISTA SPONSORÓW
1. ALEKSANDRA STEPANIAK
2. HOLEK ANDRZEJ
3. PHU „BOMAR” BOBER MAREK
4. GALA JACEK
5. URBAN BERNARD
6. SZEMAINDA RUDOLF
7. SZEMAINDA MARCIN
8. „MECHANIKA POJAZDOWA” LEWANDOWSKI ANDRZEJ
I SEBASTIAN
9. „STUDIO FRYZUR” LEWANDOWSKA MALWINA
10. OKOS TERESA
11. PIECHACZEK ŁUKASZ
12. KRÓL GERARD
13. KRAWCZYK WIESŁAW
14. KOKOT KAROL
15. „STACJA DIAGNOSTYCZNA” DOBKOWSKI MARIUSZ

SZKOŁA STOWARZYSZENIOWA W OCHODZACH

MAŁY MOŻE WIĘCEJ
o Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ochodzach
uczęszcza w tym roku szkolnym 42 uczniów. Klasy nie są
liczne, co daje gwarancję podniesienia standardów nauczania, indywidualnego podejścia do każdego dziecka, a tym
samym szansę na właściwy rozwój wszystkich uczniów.
Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą w podobnych proporcjach kobiety i mężczyźni, co zadaje kłam opiniom, że zawód
nauczyciela to zawód sfeminizowany.
- Obecnie w większości domów dominują kobiety – mężczyźni często wyjeżdżają do pracy za granicę. Deﬁcyt mężczyzn
w domach to problem nie tylkonaszego regionu, a przecież
w wieku dorastania zwłaszcza chłopcy muszą mieć kogoś
z kim powinni się identyﬁkować. To bardzo ważny okres
w ich życiu – mówi dyrektor szkoły, pan Henryk Wrześniewski.
W szkole od pierwszej klasy wykładane są dwa języki obce:
niemiecki i angielski. Nauczyciele inicjują ponadto wiele ponadprogramowych projektów edukacyjnych.
Jesteśmy częścią środowiska
Nauczycielki: Elżbieta Adamkiewicz i Stefania Jagło realizują od września minionego roku projekt ekologiczny „Dbajmy
o zielone płuca natury”.
- Do opracowania tego projektu zainspirował nas rosnący w pobliskim lesie stuletni dąb – wyjaśnia Elżbieta Adamkiewicz. - Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na zagadnienia związane z ochroną przyrody, ale także poznanie fauny, ﬂory, przyrody nieożywionej najbliższej okolicy, edukacja
dzieci ich rodziców, a także wszystkich mieszkańców Ochódz
w zakresie segregacji odpadów.
Wśród zadań realizowanych przez uczniów jest opieka nad
stuletnim dębem i podjęcie starań o zaliczenie go do pomników przyrody lub kultury, a także artystyczne formy wyrażania
dbałości o środowisko.
W październiku minionego roku przeprowadzono konkurs
z okazji „Święta drzewa” - uczniowie z klas IV-VI pisali wiersze
o drzewach. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął uczeń
z klasy IV Paweł Wencel (wiersz publikujemy obok), drugie Syntia Henek z klasy IV oraz Karolina Holewa z klasy V, trzecią nagrodę zdobyła Aneta Łupak (klasa VI).

D

16. MAJER ZYGFRYD
17. SKRZYPCZYK JÓZEF
18. STACJA PALIW „VIOLA”
19. „KOK” SALON FRYZJERSKI
20. P.H.U SATURN
21. „STOLTRAK” KAROL I GERARD PRZYWARA
22. GABRIEL HENRYK
23. „AUTO TECH” STANISŁAW SZYPER
24. BORKOWSKI MIROSŁAW
25. DANISZ SYLWIA
26. WOCKA RAJMUND I BEATA
27. TADEUSZ KASPRZAK
28. OPOCZYŃSKI MARIUSZ
29. ODELGA EDWARD
30. CZECH BERNARD
31. BAJEK OGRODNICTWO
32. KOKOT MAREK
33. SZYDŁOSKI ZYGMUNT
34. „MECHANIKA POJAZDOWA” GRODZISKI KRZYSZTOF
35. BUCHMAN JOLANTA I WALDEMAR
36. WODECKI HENRYK
37. KRAMER KRZYSZTOF
38. NOWOSTAWSKI LESZEK
39.KRZEMIEŃ MARZENA
40. PAŃKA MAREK
41. „MARCO TUNNING”
42. ZAKRZEWSKI ANDRZEJ
Każdy pływa
Jednym z głównych postanowień szkoły jest deklaracja,
że 100% uczniów kończących klasę VI potraﬁ pływać. Utworzono więc dwie grupy: dzieci młodszych i uczniów klas starszych. Każda z grup wyjeżdża dwa razy w miesiącu (w poniedziałki) na basen – starsi na pływalnię do Tułowic, młodsi – do
Opola. Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania ﬁzycznego,
posiadający stosowne uprawnienia – pan Łukasz Zaremba.
W wyjazdach jako opiekunowie uczestniczą również rodzice.
Wspólne godziny
Od listopada 2006 r. szkoła wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w każdy czwartek (od godz. 15 do 17.00) prowadzi oryginalne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie poznają lokalną tradycję: pieką pierniki, robią na drutach, wykonują stroiki. Potrzeby i tematy inicjują uczniowie. Zazwyczaj w zajęciach prowadzonych przez panie z KGW uczestniczy od 15 do 20 osób.
- Na spotkaniach pojawią się na pewno tematy związane
z rolnictwem, sianiem i pielęgnacją roślin ozdobnych, a także majsterkowaniem, bo tego na przykład oczekują chłopcy –
mówi dyrektor szkoły.
Dagmara Syguła

Zespół pedagogiczny szkoły planuje uruchomienie świetlicy, która będzie
spełniała różne zadania: od możliwości bezpiecznego spędzania wolnego
czasu, przez pomoc dydaktyczną po zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży
z terenu Ochódz. Zainteresowani działalnością świetlicy rodzice – w tym i ci,
których dzieci nie uczęszczają do tutejszej placówki mogą zgłaszać taki fakt
w sekretariacie szkoły.



„Drzewo”
Drzewo ma listki zielone,
Jesienią wyglądają niczym spalone.
Na listkach tych gąsienice żerują,
I inne owady sobie bytują.
Kora jest twarda niźli skała,
Czasem jest czarna, a czasem biała.
Pod ziemią ukryte są drzewa korzenie,
A w szyszkach znajduje się jego nasienie.
Najstarsze drzewo jakie w Polsce mamy,
To nasz dąb Bartek, nikomu go nie oddamy.
Autor: Paweł Wencel klasa IV
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17 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku odbył się po raz czwarty Międzyszkolny Konkurs Kolęd. W tym roku impreza miała charakter międzygminny –
prócz szkół z terenu gminy Komprachcice wystąpili również uczniowie z terenu gminy Prószków.

Jury w składzie: Renata Gliniorz (Komprachcice), Mirosław Gutka
(Komprachcice) oraz Joachim Konsek (Prószków) długo debatowało
nad tym, komu mają przypaść laury. Joachim Konsek (z lewej) podsumowując występy zwrócił uwagę, że młodzi artyści powinni się częściej uśmiechać.

Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych odbywał się
w dwóch kategoriach. Pierwszą tworzyły klasy I-III, a drugą - klasy
IV-VI. W każdej kategorii uczestnicy postawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko.

Ksiądz proboszcz Marcin Tomczyk wręczył nagrody wyróżniającym
się wykonawcom – upominki trafiły do wielu osób, które zostały docenione przez księdza za umiejętności wokalne, ale też i za odwagę,
oryginalną interpretację, uśmiech i radość.

NAGRODZENI
– IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD DOMECKO 2007
Kategoria: klasy I – III
I miejsce: Nicola Wiench z Wawelna
II miejsce: Dominika Lisek z Zimnic Wielkich
III miejsce: Dawid Lellek z Prószkowa
Wyróżnienia:
Oliwia Gładki i Justyna Kasperek z Domecka
Kategoria: klasy IV – VI
I miejsce: Barbara Chomka z Komprachcic
II miejsce: Anna Kasperek z Domecka
III miejsce: Katarzyna Niegiel z Chmielowic
Wyróżnienia:
Jagoda Gorzelak z Chmielowic
Zespół z Prószkowa
Nagroda Dyrektora SOK:
Magda Molek z Chmielowic
Weronika Żyznowska z Chmielowic

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. W każdej kategorii wręczono nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia. Dwie nagrody specjalne przyznała dyrektor Samorządowego
Ośrodka Kultury – pani Anna Koszyk.
Koncert Kolęd wsparli:
J.R.A. Pawleta Zakład PAMET s.c. – Prószków
Sabina i Marcin Pawleta – Restauracja „Zamkowa” – Prószków
Bogdan Haber – Domecko
Jadwiga i Tadeusz Sosna – Domecko
Mirosław Sosna – właściciel warsztatu samochodowego – Domecko
Hubert Chudala – zakład stolarski – Złotniki
Jan Gogolok – zakład szklarski – Chrząszczyce
Słodycze ufundował Sklep „Centro” w Prószkowie
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MIESZKAŃCY GMINY MAJĄ DOŚĆ WANDALI
mina Komprachcice ma wiele atutów, które sprawiają, że uchodzi w regionie za jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do zamieszkania i do inwestowania. Wizerunek ten psują jednak ci mieszkańcy gminy, którzy nie
akceptują powszechnie cenionych norm i zachowań.
W ocenie mieszkańców Komprachcic coraz częściej dochodzi na terenie miejscowości do zachowań chuligańskich. Podczas sylwestrowej nocy wybito szyby w oknach budynku SOK,
zniszczono śmietniki, przystanek autobusowy, śmiecono.
- Trzeba zająć się poprawą bezpieczeństwa w gminie. Ludzie boją się wieczorami wychodzić – mówiono podczas
styczniowego zebrania sołtysów.
Zdanie to podziela wójt gminy, Paweł Smolarek, który zwraca uwagę, że koszty związane z nagannym zachowaniem niektórych mieszkańców gminy ponoszą wszyscy:
- Likwidację szkód musimy ﬁnansować z własnego budżetu. Niszczone są nagminnie tablice ogłoszeń, kosze na śmieci, tabliczki z nazwami ulic, przystanki autobusowe. Trudno
zrozumieć, dlaczego ludzie się tak zachowują.
Zdaniem Wojciecha Owczarka, dzielnicowego Posterunku Policji w Prószkowie do wybryków chuligańskich dochodziło na tym terenie zawsze i w stosunku do lat 90. ich liczba jest
z pewnością większa.
- W Komprachcicach wypadków tych jest więcej, bo jest to
po prostu większa miejscowość i więcej lokali gastronomicznych. Wychodzą z nich czasami nietrzeźwi, w większości
mieszkańcy miejscowości i zdarza się, że w takiej sytuacji zachowują się źle. Policja reaguje w miarę możliwości – osoby,
które w miejscach publicznych spożywają alkohol są obciążane mandatami – komentuje dzielnicowy Owczarek.
Według wójta gminy akty wandalizmu to jeden z dowodów na
to, że kultura niektórych osób pozostawia wiele do życzenia.
- To oczywiście nie dotyczy wszystkich, są jednak wśród nas
ludzie, którzy uważają, że zasady i normy współżycia społecznego ich nie obowiązują – komentuje Paweł Smolarek.
Policja współpracuje z samorządem lokalnym i uczestniczy w programach o charakterze proﬁlaktycznym. „Bezpieczna Gmina” to przede wszystkim wskazywanie na szczególnie
niebezpieczne miejsca w gminie i uświadamianie mieszkań-

G

com, a także przedsiębiorcom, które z lokali są najbardziej narażone na włamania.
Program adresowany do uczniów szkół, to między innymi
„Bezpieczne Gimnazjum”. W jego ramach prowadzi się kontrolę w placówkach oświatowych – w ramach potrzeb pracują
zespoły wychowawcze, które tworzą prócz reprezentanta policji, pedagog szkolny, dyrektor, wychowawcy klas.
- Gdy dochodzi do sytuacji problemowej przeprowadza się
rozmowy z uczniem i opiekunami. Gdy szkoła uważa, że jest
potrzebna pomoc funkcjonariusza, zgłasza się do nas – wyjaśnia st. sierżant Wojciech Owczarek i dodaje, że w ramach tego
programu dużą część obowiązków bierze na siebie szkoła.
Na terenie gminy Komprachcice pracuje dwóch dzielnicowych: st. sierżant Wojciech Owczarek oraz st. aspirant Kazimierz Konstanciuk. Podczas spotkania sołtysów padło zastrzeżenie, że na terenie gminy policjanci patrolujący teren
powinni być bardziej widoczni. Takie rozwiązanie wiąże się
jednak z kosztami – najszybciej i najtaniej byłoby zwracać
baczniejszą uwagę na to, co dzieje się wśród naszych bliskich
i znajomych. Na razie koszt naprawy przystanków autobusowych to od kilkuset do dwóch tysięcy złotych, wymiana tabliczek z nazwami ulic to stała pozycja w budżecie gminy. Ograniczenie takich wydatków pozwoliłoby na doﬁnansowanie innych działań.
- Ludzi to denerwuje, większość z nas potraﬁ uczestniczyć
w życiu społecznym i nie chce, aby to, co wspólnie tworzymy
było dewastowane, ulegało destrukcji. Co gorsza, nawet zatrzymani przez policję sprawcy są wypuszczani ze względu
na znikomą szkodliwość społeczną, a ci, którzy mają odwagę
zwrócić uwagę są narażeni na agresję i niebezpieczeństwo –
podsumowuje wójt gminy.
Dagmara Syguła
Na terenie Komprachcic do miejsc publicznych, które uznawane są za szczególnie nieprzyjazne zaliczono: skrzyżowanie
ulic Opolskiej, Niemodlińskiej i Kolejowej, parking przy kościele (w godzinach wieczornych) oraz tereny przy placówkach
oświatowych.

NOWY ZARZĄD LZS
W CHMIELOWICACH
o dwa lata zmieniają się władze LZS Chmielowice. Tegoroczne podsumowanie dokonań oraz wybór nowego zarządu miało uroczysta oprawę – wśród gości był obecny poseł Ryszard Galla, wójt Paweł Smolarek, przewodniczący Rady Gminy Leonard Pietruszka, dyrektor OSiR w Komprachcicach – Arkadiusz Tabisz oraz licznie przybyli przedstawiciele
lokalnej społeczności.
Dotychczasowy prezes, Edward Odelga podsumowuje
działalność klubu: - Dobrze się współpracuje z OSP. Dzięki
temu udało się nam zaadaptować na szatnię-magazynek jedno z pomieszczeń w remizie. W tym roku planujemy budowę
szatni na boisku.
Projekt budynku jest gotowy, koszt jego budowy wyniesie 80
tysięcy złotych. Klub już wystąpił o wsparcie z budżetu gminy –
radni zagwarantowali na powstanie szatni 30 tysięcy złotych.
- Sami wesprzemy również budowę. Firma ZAKS zobowiązała się do przeprowadzenia prac ziemnych, ja również dostarczę niezbędny materiał – deklaruje Edward Odelga, właściciel tartaktu w Prószkowie.
Tym razem w zarządzie klubu zasiądą na najbliższe 24 miesiące: Dariusz Szypulski (Prezes), Mariusz Pasierski (Wiceprezes), Sebastian Wyzgała (Skarbnik), Edward Odelga (Sekretarz) oraz członek Zarządu – Artur Chudala (wszyscy na
zdjęciu obok). LZS Chmielowice tworzą obecnie drużyny seniorów (trener: Zbigniew Dziadkiewicz), juniorów (trener Sebastian Wyzgała) i trampkarzy (trener Edward Odelga). dag

C

Polska Nowa Wieś

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
remizie OSP w Polskiej Nowej Wsi odbył się bal karnawałowy tamtejszych przedszkolaków, połączony z obchodami święta Babci i Dziadka. Dzieci starsze – pięcio- i sześciolatkowie zagrały w spektaklu „Jaś i Małgosia”, a wszystkie grupy prezentowały z powodzeniem okolicznościowe wierszyki i piosenki. Zabawę, w której uczestniczyli dzieci, babcie
i dziadkowie poprowadził profesjonalny wodzirej. Najważniejsi
w tym dniu goście otrzymali wykonane przez wnuków laurki.

W
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Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach

PREZENT POD CHOINKĘ
Publicznym Gimnazjum
w Komprachcicach tuż
przed ostatnimi Świętami Bożego Narodzenia powstała
profesjonalna pracownia do
nauki języków obcych. Salę wyposażono w 24 stanowiska ze słuchawkami oraz
specjalny panel nauczycielski. Koszt powstania pracowni językowej wyniósł 22 tysiące złotych, z czego 10 tysięcy wyłożyła Rada Rodziców,
a resztę pokrył budżet gminy.
W tutejszym gimnazjum
uczniowie mają zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego – by spełnić oczekiwania wszystkich, w szkole powinna powstać jeszcze jedna
taka pracownia.
(na zdjęciu: zajęcia języka angielskiego klasy III D)

W

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE

WSPÓŁCZESNE JASEŁKA
„Niebiański ﬁgiel” – pod taką nazwą 22 grudnia 2006 r. uczniowie klas IV – VI przedstawili w swojej szkole jasełka. Tym razem historia narodzenia Pana Jezusa została przeniesiona do
czasów współczesnych. Podczas jasełek mogliśmy zadać sobie pytanie – jak my, dzisiaj – w XXI wieku reagujemy na potrzeby drugiego człowieka, co jest dla nas ważne, jakie wartości w nas zwyciężają i czy wierzymy w obecność aniołów
w naszym życiu.
Jasełka zostały przygotowane pod kierunkiem pani katechetki Anety Zakrzewskiej oraz przy współpracy nauczycieli Moniki Josek i Anny Hałabura. Po jasełkach i wspólnym kolędowaniu, które wprowadziło nas w świąteczny nastrój, wszyscy uczniowie oraz nauczyciele udali się na wigilie klasowe.
Tekst i zdjęcie: Monika Josek

Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach

SZKOŁA

BEZ PRZEMOCY

ubliczne Gimnazjum w Komprachcicach od września
minionego roku bierze udział w programie „Szkoła bez przemocy”, organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Opiekę merytoryczną nad programem objęło Stowarzyszenie Psychoproﬁlaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”, a patronat medialny – Polskie Radio
Program I.
Szkoła została wybrana do przeprowadzenia audytu, który
ma odpowiedzieć na pytanie: jak silne jest zjawisko przemocy
w danej szkole i w kraju?
Ankieterzy z jednej z warszawskich uczelni przeprowadzili
anonimowe badania wybranych klas oraz nauczycieli.
Uczniowie musieli odpowiadać m.in. na pytania związane
z działalnością struktur szkolnych, jak samorząd uczniow-

P

ski czy kwestie dotyczące spożywania alkoholu. Badano
opinie na temat zaobserwowanych w szkole nieporozumień
i uczniowskich relacji, oceniano poziom zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia oraz środowisko rodzinne (wykształcenie rodziców, ich status zawodowy).
Kadra pedagogiczna gimnazjum, z której ok. 60% wzięło
udział w badaniach wskazywała na formy agresji, z którymi
spotkała się na terenie szkoły (jeśli do takich incydentów doszło), dzieliła się doświadczeniami z relacji między uczniami,
oceniała radzenie sobie szkoły z problemami.
Wyniki ankiet jeszcze nie zostały przesłane do szkoły.
Koordynatorem ds. związanych z programem jest pedagog
Dorota Macioszek.
Dag
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ZIMOWY PUCHAR KOMPRACHCIC
Noworoczny Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów o Zimowy Puchar Komprachcic rozegrał się
13 stycznia. Z nagrodą główną zszedł z boiska zespół
Norgips Gwardia Opole.
Turniej odbywał się pod patronatem Opolskiego Związku Piłki Ręcznej w Opolu. Organizatorami prócz związku był Urząd
Gminy Komprachcice i LZS OSiR Komprachcice. W rozgrywkach uczestniczyły cztery zespoły – NORGIPS GWARDIA
OPOLE (Polska) (I liga), LKS OSiR Komprachcice (II liga),
POLANKA z Czech oraz SG BOOS TEDT GROSSEN ASPEN
z Niemiec. Rozgrywki odbywały się według zasady „każdy
z każdym” – w sobotę odbyło się sześć spotkań.

I

I MIEJSCE - Puchar Wójta Gminy KOMPRACHCICE - Pawła Smolarka
NORGIPS GWARDIA Opole
Skład zwycięskiego zespołu: Raczek, Bort, Mikulski, Poliwoda, Sitarski, Donosewicz,
Ścigaj, Gradowski, Knop, Zych, Dębski, Sawicki, Adamczyk
II MIEJSCE - Puchar Prezesa OZPR - Jana Chudzikiewicza
SG BOOS TEDT GROSSEN ASPEN (Niemcy)
III MIEJSCE - Puchar Prezesa LKS OSiR - Henryka Szymy
LKS OSiR KOMPRACHCICE
IV MIEJSCE Puchar Prezesa KS GWARDIA OPOLE - Gerarda Piechoty
POLANKA (Czechy)
PUCHAR FAIR PLAY Posła Ziemi Opolskiej - Ryszarda Galli
LKS OSiR KOMPRACHCICE
Najlepszy zawodnik turnieju
Szymków Krzysztof (SG BOOS Tedt)
Najlepszy bramkarz turnieju
Donosewicz Sławomir (GWARDIA Opole)
Najlepszy strzelec turnieju
Ścigaj Maciej (GWARDIA Opole)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE
30 stycznia 2007r. - wyjazd do kina
1 lutego 2007 r.- wyjazd na basen

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO Z OSIREM
apraszamy dzieci i młodzież do spędzenie ferii na sportowo w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.
Przez całe ferie: od 29 stycznia do 8 lutego w godz. 9.00
- 13.00 będą się odbywały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży pod okiem instruktorów i trenerów.
W godz. 9.00 - 11.00 - zajęcia sportowe dla uczniów szkół
podstawowych.
W godz. 1.00 - 13.00 - zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjum i szkół średnich.
W piątki 3 i 9 lutego wyjazd o godz. 8.30 autokarem na basen
do Tarnowskich Gór. Powrót ok. 14.00 - 15.00 (zapisy w OSiR
lub w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach).
Zapraszamy wszystkich chętnych

Z

FERIE ZIMOWE – PUBLICZNA STOWARZYSZENIOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OCHODZACH
W terminie od 29.01.2007r. do 02.02.2007 r.
Dni tygodnia

Tematyka zajęć
Zajęcia plastyczne i muzyczne(konkursy i niespodzianki)
Zajęcia z Internetem

Osoba odpowiedzialna
M. Janik
Z. Adamkiewicz

Uwagi
godz.
9.00-12.00

Wtorek

Wyjazd do Aquaparku w Tarnowskich Górach (konieczna zgoda rodziców na wyjazd)

M. Mówka, A. Bujanowska, Ł. Zaremba

godz. 7.30 -13.30

Środa

Zajęcia sportowe. Gry i zabawy świetlicowe

E. Adamkiewicz, Ż. Smuk

godz. 9.00-13.00

Czwartek

Wyprawa do lasu – kulig, gry i zabawy na śniegu, ognisko, pieczone kiełbaski
Godz. 17.00 rozpoczęcie biwaku w szkole (konieczna zgoda rodziców)

J. Rabiej, R. Elias, Ż. Smuk,
M. Chodnicka, S. Jagło

przy udziale pracowników
Służby Leśnej
9.00 – 12.30

Piątek

Biwak w szkole

M. Chodnicka

do godz. 11.00

Poniedziałek

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZA W DOMECKU
PROGRAM ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH (29.01.2007 – 09.02.2007)
Godz.

PONIEDZIAŁEK
29.01

WTOREK
30.01

ŚRODA
31.01

CZWARTEK
01.02

PIĄTEK
02.02

10 – 14

Zajęcia plastyczne,
gry zespołowe.

Gry i zabawy zręcznościowe,
gry zespoowe

Turniej szachowy,
turniej warcabowy,
Tenis stołowy

Zabawy na świeżym
powietrzu (śniegu)
Gry zespołowe

Gry zespołowe
Tenis stołowy

14 – 18

Zajęcia sportowe:
(mecze piłki nożnej,
siatkówki, koszykówki).

Zajęcia sportowe:
(turniej piłki nożnej)
Tenis stołowy

Zajęcia sportowe:
(turniej koszykówki)
Tenis stołowy

Zajęcia sportowe:
(turniej siatkówki)
Tenis stołowy

Zajęcia sportowe:
(turniej tenisa stołowego)
Siatkówka, p. nozna.

Godz.

PONIEDZIAŁEK
05.02

WTOREK
06.02

ŚRODA
07.02

CZWARTEK
08.02

PIĄTEK
09.02

10 – 14

Zajęcia komputerowe,
Zajęcia plastyczne

Projekcja filmu
Zajęcia komputerowe
Zajęcia plastyczne

Turniej komputerowych
gier zręcznościowych
Zabawy świetlicowe

Zajęcia plenerowe
(fotografowanie okolicy)

Tworzenie komputerowej
kroniki fotograficznej

Projekcja filmu
Zajęcia komputerowe
Zajęcia sportowe

Programy komputerowe
Zajęcia sportowe

Projekcja filmu
Zajęcia komputerowe
Zajęcia sportowe

Programy fotograficzne,
obróbka zdjęć.
Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe:
14 – 18 (piłka nożna, siatkówka, koszykówka).
Zajęcia komputerowe
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TABELA III LIGI
KOMUNIKAT NR 11 z dnia 21 stycznia
III LIGA HALOWA /I kolejka – runda rewanżowa/
WORK SUPPORT POLSKA – LIGA HALOWA - KOMPRACHCICE 2006 – 2007

IV EDYCJA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W KOMPRACHCICACH

LIGA NA PÓŁMETKU
komprachcickiej lidze uczestniczy coraz więcej drużyn – tegoroczne rozgrywki skupiły trzydzieści zeW
społów. W marcu poznamy mistrzów i najlepszych sportowców. Mecze odbywają się w każdy weekend.
W październiku 2006 r. zaczęła się kolejna edycja halowej
piłki nożnej. Finał zaplanowany jest na marzec tego roku.
Rozgrywki odbywają się pod nazwą „IV Edycja Work
Support Polska. Komprachcicka Liga Halowej Piłki Nożnej
2006-2007”.
- Zgłosiło się trzydzieści zespołów. Z roku na rok jest ich coraz więcej – zaczynaliśmy od 12 drużyn, w drugiej edycji było
ich 16, a w trzeciej – dwadzieścia. W tegorocznych rozgrywkach zespoły podzielono na trzy ligi. Układ drużyn w ligach
to konsekwencje rozgrywek zeszłorocznych. W pierwszej gra
dziesięć zwycięskich drużyn z poprzednich rozgrywek; w trzeciej – drużyny zgłoszone po raz pierwszy – tłumaczy Arkadiusz Tabisz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach (na zdjęciu).
Każda z drużyn gra osiemnaście spotkań, by zdobyć tytuł
Mistrza Ligi. Pierwsze trzy drużyny otrzymują nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy oraz pamiątkowe dyplomy. W każdej lidze są przyznawane tytuły: Króla Strzelców, Najlepszego Zawodnika i Najlepszego Bramkarza.
W tym roku grają drużyny z gminy Komprachcice (dwie
z Wawelna oraz z Polskiej Nowej Wsi i po jednej z Chmielowic i Ochódz oraz reprezentanci gmin: Prószków, Opole, Dąbrowa, Tułowice, Chrząstowice i drużyna mediów).

1.

PIAST TUŁOWICE

9

24

58

-

32

+26

2.

ZAODRZE OPOLE

10

24

59

-

21

+38

3.

MEDIA OPOLSKIE

8

19

40

-

30

+10

4.

ITAKA OPOLE

10

15

60

-

46

+14

5.

WPS OPOLE

8

13

31

-

27

+4

6.

FORZA OPOLE

8

12

27

-

33

-6

7.

LZS II WAWELNO

10

10

38

-

43

-5

8.

GRUPA JD

10

9

33

-

39

-6

9.

CERPOL PRZYSIECZ

9

4

32

-

51

-19

10.

LZS SKARBISZÓW

10

3

24

-

80

-56

KARTKI:
ŻÓŁTE: Blach Aleksander, Dydzik Andrzej
CZERWONE: --KLASYFIKACJA STRZELCÓW
DRUŻYNA
NAZWISKO I IMIĘ

bramki

ZAODRZE OPOLE

SZCZEPANIAK DARIUSZ

20

LZS II WAWELNO

GREINERT DENNIS

19

WPS OPOLE

FECHNER PIOTR

17

PIAST TUŁOWICE

DRZEWIECKI TOMASZ

15

ZAODRZE OPOLE

WINIARSKI KAMIL

14

TABELA II LIGI
KOMUNIKAT NR 10 z dnia 20 stycznia
II LIGA HALOWA /IX kolejka – przeniesiona z 13 stycznia/
WORK SUPPORT POLSKA – LIGA HALOWA - KOMPRACHCICE 2006 – 2007

LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA NIEWTAJEMNICZONYCH
Na boisku grają dwie drużyny – po pięciu zawodników bramkarzem
(w sumie każda drużyna to 12 osób, możliwe są zmiany). Zespoły
rozgrywają mecze w trzech ligach, grając systemem każdy z każdym
(mecz i rewanż). Ostatnie dwie drużyny z każdej ligi spadają do ligi
niżej, pierwsze dwie – awansują do ligi wyżej. Szanse mają również
drużyny trzecie od końca, które, gdy zwyciężą w meczach barażowych
z drużyną trzecią z ligi wyższej mają szansę na awans.
Liga komprachcicka to liga komercyjna – drużyny szukają sponsorów,
którzy umożliwiają im uczestniczenie w zawodach i pokrywają niezbędne
koszty. Zespoły wpłacają wpisowe w wysokości 750 zł.
Mecze odbywają się w soboty i w niedziele. Informacje o wynikach
podawane są na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach (www.osir.komprachcice.com.pl) oraz w Radiu
Opole (niedziela, godz. 21.00), „Nowej Trybunie Opolskiej” (wtorki),
opolskim dodatku „Gazety Wyborczej” (środy).

Wydawca: Dagmara Syguła
e-mail: gazeta.komprachcice@wp.pl, tel. 077 437 55 63,
kom. +48 888 024 450
Nakład 1000 egz. ISSN 1642-6125
na zlecenie Urzędu Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3, tel. 077 403 17 00

1.

KARLIK OPOLE

9

24

56

-

34

+22

2.

BOG STAR OPOLE

9

22

63

-

30

+33

3.

OMEGA DĘBSKA KUŹNIA

9

21

57

-

22

+35

4.

OLD STARS POLSKA NOWA WIEŚ

9

18

41

-

19

+22

5.

BAUMAR POLSKA NOWA WIEŚ

9

13

40

-

29

+11

6.

GRUNT OPOLE

9

12

28

-

41

-13

7.

LKS CHMIELOWICE

9

10

37

-

50

-13

8.

MANIEX TEAM OPOLE

9

6

27

-

50

-23

9.

GALA DACHY OCHODZE

9

4

27

-

66

-39

9

3

16

-

51

-35

10. SINDBAD OPOLE

KARTKI:
ŻÓŁTE: Orlik Klaudiusz, Słowik Dawid, Mruczek Daniel, Bojar Łukasz,
Serek Maciej, Dobis Adam, Koszyk Marek, Kolanek Robert
CZERWONE: Zyla Krystian (1mecz pauzy), Idczak Dariusz (1mecz pauzy)
KLASYFIKACJA STRZELCÓW
DRUŻYNA

NAZWISKO I IMIĘ

bramki

BOG STAR OPOLE

ZYGMUNT PAWEŁ

18

KARLIK OPOLE

FLIS DAMIAN

17

OMEGA DĘBSKA KUŹNIA

SOBOTA WALDEMAR

16

BOG STAR OPOLE

GIEŻA WOJCIECH

15

OLD STARS PNW

BOROWIECKI BARTOSZ

14

OMEGA DĘBSKA KUŹNIA

REISIG GRZEGORZ

12

OMEGA DĘBSKA KUŹNIA

ORLIK KLAUDIUSZ

12

DACHY GALA OCHODZE

WENCEL KRYSTIAN

12

BOG STAR OPOLE

RESLER RAFAŁ

12

LKS CHMIELOWICE

WILCZEK RADOSŁAW

12

