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Pięć ekip rozwoziło w tym roku świąteczne podarki dla najmłod-
szych mieszkańców Komprachcic, siedemdziesiąt paczek trafiło 
do Osin, gdzie mieszkańcy spotkali się jak każdego roku 
na sołeckim boisku. W sumie przygotowanych zostało 400 
paczek dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz 59 dla osób chorych.

Z roku na rok Sztab Mikołajów wygląda coraz bar-
dziej profesjonalnie – stroje są efektowne i nikt 
z pewnością nie ma wątpliwości, że przyjeżdża 
św. Mikołaj i Śnieżynki. Te zmiany to zasługa 
samych zaangażowanych w akcje wiernych 

z parafii św. Franciszka z Asyżu w Komprachci-
cach oraz wsparcia nowych strojów w ramach 
funduszu sołeckiego.

Sama tradycja organizowania w Komprachcicach 
„sztabu Mikołajów” nie zmienia się od lat – dzięki 
kolekcie na ten cel zostają zebrane pieniądze 
na zakup świątecznych paczek, w których znajdą 
się słodycze, orzechy i kalendarz adwentowy. 
Każde dziecko z Komprachcic, które wychodzi 
z lampionem na drogę i oczekuje przyjazdu 

Mikołaja otrzymuje taki podarek i ma okazję 
spotkać się ze swoim ulubionym świętym.
– Nie jesteśmy w stanie ocenić, ile dzieci wyjdzie 
– w tym roku przygotowaliśmy czterysta paczek, 
pogoda dopisuje, z pewnością będzie ich więcej 
niż w deszczowe dni – mówi Joachim Labusga, 
sołtys Komprachcic i jeden z liderów akcji.

Dagmara Duchnowska
Więcej na stronie 2
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Dokończenie ze strony 1

W tym roku na ulice Komprachcic wyjechało 
pięć ekip – samochody zostały jak zawsze 
znakomicie przystrojone. Największe wrażenie 
robił ten, który przyjechał do sołectwa z podo-

polskiej Kępy. Jego przejazd zafundował zakład 
usług transportowo-sprzętowych Rudatom.
W Osinach przejazd ekipy Mikołaja przez wieś 
zapowiedział, że świąteczna impreza na boi-
sku właśnie się zaczyna. Tutaj, jak każdego 
roku dla najmłodszych przygotowane zostały 

gry i zabawy ze świętym, wręczanie paczek 
i poczęstunek dla dzieci i ich rodziców. W taki 
dzień w Osinach nikt nie zostaje w domu – i tym 
razem gości było wielu.

Dagmara Duchnowska

NOWE MIEJSCE TARGOWISKA
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kom-
prachcice (NR XVIII.112.2019 z 18.12.2019) 
następuje zmiana lokalizacji gminnego targo-
wiska, będzie miało miejsce przy zbiegu ulic: 
Szerokiej i Prószkowskiej w Komprachcicach. 
Godziny otwarcia targowiska: 6.00 – 16.00. 
Tym samym parking przy Samorządowym 
Ośrodku Kultury i Publicznym Przedszkolu 
w Komprachcicach przestanie pełnić funkcję 
przestrzeni dla handlu obwoźnego.

NOWA ULICA
W Wawelnie jedna z ulic otrzymała nazwę – 
jest to ulica Brzozowa, która stanowi boczną 
drogę od ulicy Nowowiejskiej. Uchwałę w tej 

sprawie podjęła Rada Gminy Komprachcice.

EKO ŻYCIE
Wszystkie zasady obowiązujące w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Komprachcice określa regulamin, który 
został przyjęty przez radnych 18 grudnia 2019 r. 
(UCHWAŁA NR XVIII.104.2019). Mieszkańcy 
dowiedzą się z niego o wymaganiach w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenach 
swoich nieruchomości, jak dzielimy odpady, 
jakie obowiązki spoczywają na właścicielu 
nieruchomości oraz osobach, prowadzących 
działalność gospodarczą, a także zarządcach 
dróg oraz obiektów użyteczności publicz-
nej. Również właściciele zwierząt domowych 

oraz gospodarskich znajdą listę obowiązków, 
spoczywających na nich w związku z ich po-
siadaniem.

SOK W REMONCIE
Rozpoczyna się drugi etap remontu Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, 
w przetargu została już wybrana firma – jest nią 
przedsiębiorstwo Forbud z Opola. Zaplanowane 
w ramach projektu prace o wartości ponad 730 
tys. zostaną ukończone w lipcu 2020. W związ-
ku z realizowanym przedsięwzięciem wszystkie 
zajęcia ruchowe organizowane w sali zostają 
wstrzymane. W tej sprawie prosimy o kontakt 
z instruktorami prowadzącymi.

Ponad 130 opowiadań i legend z obszaru Borów Niemodliń-
skich, w tym również z terenu gminy Komprachcice, znalazło 
się w najnowszym wydawnictwie Lokalnej Grupy Działania 
z Niemodlina. 

Niezwykła koncepcja i oryginalne opracowanie 
graficzne cieszą się wielką popularnością, 
dlatego trzeba się pospieszyć, aby ta pozycja 
znalazła się w naszej biblioteczce.
Książka „Opowieści z lasu – legendy baśnie 
i inne historie z okolic Borów Niemodlińskich” 
jest do kupienia w biurze Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich, Rynek 52, 49–100 Niemod-

lin, od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 
do 14.00, cena 20 zł. Można też składać za-
mówienia na wysyłkę pocztową, wysyłając 
e-mail na adres niemodlinskie@op.pl z poda-
niem liczby książek oraz danych do wysyłki. 
Koszt przesyłki wynosi 6,60 zł za 1 egzemplarz 
(po złożeniu zamówienia zostanie wysłany 
numer konta, na który należy uiścić opłatę). 

Szczegółowe informacje pod numerem tele-
fonu 77 4606351. Zapraszamy też na stronę 
boryniemodlinskie.pl

STARE NOWE „WIEŚCI”
Szanowni Czytelnicy – Mieszkańcy Gminy 
Komprachcice, w związku z zaplanowanymi 
w budżecie na rok 2020 oszczędnościami 
zmienia się formuła gazety. Od roku 2020 
„Wieści Gminy Komprachcice” będą się uka-
zywać co dwa miesiące, ale za to w rozsze-
rzonej dwunastostronicowej wersji. Zmieni 
się też papier, na którym lokalne pismo jest 
wydawane. Natomiast dobrą wiadomością 
jest ta, że „Wieści” będzie też można znaleźć 
w nowych miejscach!

Podsumowując miniony rok cieszę się, że mo-
głam razem z Wami uczestniczyć w ważnych 
lokalnych wydarzeniach, a część z nich – jak 
dożynki czy przedsięwzięcia organizowane 
w Samorządowym Ośrodku Kultury – również 
finansowo wesprzeć.

Jeżeli są rzeczy, o których chcielibyście 
przeczytać w lokalnej gazecie – zapraszam 
do kontaktu pod adresem poczty elektronicz-
nej: gazeta.komprachcice@wp.pl
Udanego roku 2020!

Dagmara Duchnowska
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KRÓTKO I NA TEMAT

PARTNERST WO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

OPOWIEŚCI Z LASU

Biało i czerwono, błyszcząco i głośno – tak w tym 
roku wyglądali „sztabowcy” wyjeżdżając na 
komprachcickie ulice.

Łukasz i Helenka z Komprachcic wraz z rodzicami 
byli jednymi z pierwszych oczekujących na św. 
Mikołaja.

W Osinach mikołajowy sztab częstował wszystkich 
zebranych świątecznymi przysmakami, dobroci 
trafiły nie tylko do dzieci!
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Przedszkole Publiczne w Ochodzach brało 
udział w światowych obchodach Międzynarodo-
wego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez 
UNICEF Polska. W 2019 roku przypadała wy-
jątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna 
data, która powinna zwracać naszą uwagę 
na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja 
Narodów Zjednoczonychprzyjęła uniwersalny 
dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom 
na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale 
i wspierają je w prawidłowym rozwoju.
Znajomość praw pozwala najmłodszym uchro-
nić się przed różnymi niebezpieczeństwami. 
Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego 
uczestniczenia w procesach podejmowania 
decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych 
jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka 
były przestrzegane, ale także szerzenie wie-
dzy o prawach dziecka, w tym edukowanie 
dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca 
uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, 
których celem jest upowszechnienie wiedzy 
o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 
to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci 
na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci 
oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, 
których celem jest okazanie wsparcia i soli-
darności z dziećmi, których prawa nie są re-
spektowane. To radosny dzień, ale z poważnym 
przesłaniem. W obchody Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki 
edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli 
zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwa-
lenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji 
przystąpiła także placówka w Ochodzach. 
W kąciku dla rodziców umieszczone zostały 

informacje nawiązujące do obchodów rocznicy 
uchwalenia Konwencji. Dzieci wykonały prace 
plastyczne: “List do bohatera”, “Superbohater”.
W rocznicę uchwalenia Konwencji wychowanko-
wie przyszli do przedszkola ubrani na niebiesko, 
symbolizując tym samym jedność z dziećmi 
na świecie. Podczas zajęć przedszkolaki zosta-
ły zapoznane z zapisami Konwencji o prawach 
dziecka. Przeprowadzone zabawy pozwoliły 
zrozumieć dzieciom na czym polegają pod-
stawowe prawa dziecka oraz uświadamiły im, 
że wszystkim dzieciom na świecie przysługują 
takie same prawa.

Symbolem jedności ze wszystkimi dziećmi 
na świecie, a zwłaszcza z tymi, które naj-
bardziej potrzebują pomocy i wsparcia jest 
“Niebieski marsz” – w ramach tej akcji dzieci 
z naszego przedszkola ubrane na niebiesko, 
z niebieskimi balonikami w rękach, przema-
szerowały głównymi ulicami Ochódz.

PP Ochodze

OCHODZE

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

W Samorządowym Ośrodku Kultury w Kom-
prachcicach oraz w Domu Spotkań w Dzie-
kaństwie odbywają się od września 2019 r. 
zajęcia taneczne. Prowadzi je Sebastian 
Prekun, wybitny tancerz i międzynaro-
dowy sędzia, który w Dublinie (Irlandia) 
ma własną szkołę.

Latino solo oraz taniec użytkowy dla par – 
ze względu na remont SOK na razie te dwie 
kategorie znalazły się w grafiku trenerskim 
Sebastiana Prekuna, ale on 
sam podkreśla, że plany 
ma bardziej rozległe:
– Planujemy uruchomić aka-
demię tańca towarzyskiego 
dla dzieci – taniec uczy sa-
modyscypliny, kultury, wza-
jemnego stosunku do siebie 
– mówi tancerz.
Sam zaczął tańczyć, gdy miał 15 lat, w opol-
skiej szkole tańca Novomex. Upór i talent 
doprowadziły go do zdobycia wielu tanecznych 
trofeów, w tym aż pięć razy tytułu Mistrza 
Irlandii w tańcu towarzyskim.
– Z Opola przeniosłem się do Wrocławia, 
a w wieku 21 lat wyjechałem do Irlandii, gdzie 
przez siedem lat reprezentowałem ten kraj 
na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach 
Europy. Obecnie, od ośmiu lat, zajmuję się 
trenowaniem tancerzy oraz sędziowaniem, 

jestem też sędzią międzynarodowym. W Dub-
linie prowadzę własną szkołę tańca – zdradza 
pan Sebastian.

Taniec to szczególna forma 
rekreacji, nie tylko poprawia 
sylwetkę, ale też wpływa po-
zytywnie na psychikę. Seba-
stian Prekun zwraca uwagę 
na różne efekty uczestnicze-
nia w zajęciach:
– To energia, niesamowita 
atmosfera, „wypocenie” 

wszystkich smutków. Są kraje, w których 
psychoterapeuci wysyłają na zajęcia latino 
solo, albo na zajęcia dla par swoich pacjentów 
– endorfiny idą w górę, poprawia się nastrój, 
odchodzi depresja.
Podczas swoich zajęć gwarantuje nie tylko 
doskonałą zabawę, ale też wysoki poziom 
techniczny wykonywanych pozycji i kroków. 
Ważny jest układ rąk, balans ciała, praca stóp 
i bioder, wykończenie pozycji.
– Każdy może dobrze tańczyć, czasami zajmie 

to mniej czasu, czasami więcej, ale naprawdę 
wystarczy chcieć. Są różne dziedziny, w których 
można się odnaleźć: latino solo, taniec użytko-
wy, taniec towarzyski – zaprasza nauczyciel.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu: 
Sebastian Prekun – 889 521 871.

KOMPR ACHCICE ,  DZIEK AŃST WO

POTAŃCZYĆ W KARNAWALE
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W roku 2019 mieszkańcy sołectwa Wawelno mogli dopisać 
do swojego kalendarza sukcesów kolejne.

Koniec roku przyniósł też jedno z ważniejszych 
wyników ciężkiej pracy społeczników: LZS „Ga-
zownik” Wawelno 18 grudnia 2019 r. podpisał 
umowę na budowę wiaty rekreacyjnej na tam-
tejszym boisku. Jeszcze wcześniej członkowie 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno założyli 
w sołectwie wiejski sad i zdobyli za ten projekt 
najwyższą nagrodę w województwie. Co ważne, 
to jedna z tych społeczności, w której lokalne 
organizacje samodzielnie pozyskują pieniądze, 
również unijne, na swoje przedsięwzięcia. A lista 
tych projektów jest naprawdę długa.
Sukces Wawelna ma swoich liderów i wielu „oj-
ców” – bez wątpienia tymi, którzy od lat zachę-
cają, przekonują i ryzykują należą: sołtys wsi i jej 
radny – Józef Kremer oraz szef Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Wawelno – Ditmar Gawlista. Wtórują 
im: druh Stanisław Korzekwa, również radny oraz 
Hubert Ignac, reprezentujący w sołectwie TSKN. 
W każdym projekcie uczestniczą członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich, które również inicjują własne 
projekty. Partnerem w wielu wydarzeniach jest 
tutejsza Publiczna Szkoła Podstawowa, której 
i uczniowie, i nauczyciele chętnie włączają się 
w organizację społecznych spotkań i imprez. 

O pomysły, zdobycie funduszy, realizację przed-
sięwzięć i ich właściwe rozliczenie dbają lokalne 
organizacje: stowarzyszenie, TSKN, strażacy, LZS, 
KGW. W roku 2019 dzięki zaangażowaniu lokal-
nych organizacji sołectwo zrealizowało zadania 
na kwotę 106 652 zł i 16 gr., z czego uzyskane 
dofinansowanie wyniosło aż 91 345 zł 56 gr. 
Na liście najważniejszych zadań były działania 
związane z sadem wiejskim, remont podłogi w sali 
wiejskiej, zakup wiaty garażowej i wykostkowanie 
pod nią placu, zakup regałów, ale też imprezy 
integracyjne, które cieszą mieszkańców wsi: 
wodzenie „niedźwiedzia”, obchody św. Floriana, 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień 
Dziecka, turnieje piłkarskie czy Świętego Mikołaja.
Mieszkańcy przez swoich reprezentantów oraz 
udział w lokalnych organizacjach wpływają też 
na wdrażanie tutaj dużych inwestycji. Do naj-
bardziej oczekiwanych należy rozpoczęcie prac 
budowy ciągu pieszo-rowerowego Wawelno – 
Polska Nowa Wieś oraz budowa remizy.
– Budowa remizy jest w tej chwili w toku, albo ku-
pimy nieruchomość, jeśli będzie taka możliwość, 
a jeśli nie, to zdecydujemy się na przygotowanie 
projektu budowy nowego obiektu – mówi sołtys 
wsi Józef Kremer i zapowiada: – W 2020 roku 
z pewnością będziemy dalej rozwijać sad, tam 
zawsze jest dużo pracy. Planowaliśmy posadzić 
aleję czereśniową koło boiska, ale z powodu braku 

drzewek w urzędzie marszałkowskim będziemy 
je sadzić na wiosnę. Planujemy zorganizować 9 
października 2020 roku w „Złotym Rogu” Oktober-
fest, dla 150 osób, już mamy wszystko załatwione, 
nawet zespół. Najważniejsze dla nas zadanie – 
budowa ciągu pieszo-rowerowego – od końca 
ulicy Niemodlińskiej do końca ulicy Łączącej jako 
pierwszy etap zacznie się już niebawem. Gdy tylko 
będziemy znać harmonogram prac, będziemy 
organizować spotkania z mieszkańcami.

Dagmara Duchnowska

SKUTECZNE ORGANIZACJE SOŁECTWA WAWELNO

TSKN, czyli Mniejszość Niemiecka działa w sołectwie!
W ramach uzyskanego dofinansowania w Wa-
welnie zostały zrealizowane: Dzień Dziecka, 
Dzień Sportu, Turniej Skata, obchody św. 
Marcina oraz Spotkanie Bożonarodzeniowe, 
które odbyło się 15 grudnia 2019 r. W ramach 
tych przedsięwzięć zostało także zakupio-
ne wyposażenie, które służy mieszkańcom: 
termosy, czajniki, została wyremontowana 
klatka schodowa oraz pomieszczenia socjalne 
w świetlicy wiejskiej. Dzięki TSKN pozyskano 
dla wsi blisko 7000 złotych, w tym wspar-
cie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Komprachcicach.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno
To organizacja pozarządowa, która nie boi się, 
że stawiane przez nią cele będą zbyt wielkie 
i nie do osiągnięcia. Od wielu lat realizuje 
każdy z pomysłów, samodzielnie pozyskując 
fundusze i rozliczając projekty. W przeciwień-
stwie do wielu innych, nie straszne są im nawet 
środki unijne. Każdego niemal roku startuje 
też o grant w ramach programu „Działaj lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce i Stowarzyszeniu „Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich”. W roku 2019 wykonali w ra-
mach programu altankę w wiejskim sadzie oraz 
zaprosili wspierających projekt mieszkańców 
wsi na wycieczkę do arboretum w Wojsławi-
cach. Na ten pomysł zdobyli dofinansowanie 
w wysokości 4750 zł, przy wkładzie własnym 
jednego tysiąca złotych.

Członkowie stowarzyszenia skorzystali również 
z możliwości, jaką dają granty LGD, czyli pienią-
dze z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu 
projektowi sołectwo wzbogaciło się o komplety 
stołów i ławek biesiadnych (5050 zł), nagłoś-
nienie (2346 zł), oprawy ledowe (1254,60 zł). 
Wkład własny organizacji to 2026,60 zł.
Przypomnijmy tylko, że to właśnie dzięki ich 
oryginalnemu projektowi utworzenia w Wawel-
nie wiejskiego sadu sołectwo zajęło pierwsze 
miejsce w konkursie Piękna Wieś Opolska 
– Najlepszy Projekt Odnowy Wsi i otrzymało 
10 000 zł!
„Urodziny” stowarzyszenia, czyli jubileusz 10 
lat istnienia organizacji miały swoje miejsce 
podczas „Festynu chmielowego”, który również 
uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych, 
wdrażanych w ramach lokalnej strategii roz-
woju.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
W 2019 roku strażacy z Wawelna zakupili nową 
pompę, na którą uzyskali 32 000 zł dofinan-
sowania, 10 000 otrzymali z budżetu gminy. 
Do wyposażenia dołączyli również nową po-
zycję, czyli tor na zawody pożarnicze (dofinan-
sowanie: 5350 zł).

Koło Gospodyń Wiejskich
Panie z KGW zaczęły grudzień 2019 roku bardzo 
aktywnie – razem ze strażakami z OSP Wawel-
no odwiedziły wszystkie dzieci i wszystkich 
seniorów w wieku 75 i więcej lat z paczkami. 
Takich świętych Mikołajów wszędzie przyjmo-
wano niezwykle serdecznie. Prezenty trafiły 

do 250 osób. Tego roku przygotowana przez nie 
korona dożynkowa reprezentowała sołectwo 
w konkursie gminnym oraz podczas dożynek 
wojewódzkich w Lewinie Brzeskim, podczas 
których otrzymała nagrodę w wysokości 500 zł. 
KGW również startowało w konkursach dota-
cyjnych – w ramach projektu „Kierunek FIO” 
finansowanego przez Program FIO oraz środki 
Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Koło 
zrealizowało projekt na wyposażenie kuchni 
w zestaw naczyń kuchennych za blisko 5000 zł. 
Członkinie KGW uzyskały również wsparcie 
z ARiMR w wysokości 4000 zł.

LZS „Gazownik” Wawelno
Środowisko sportowe to ważna część społecz-
ności sołectwa – piłkarze pozyskali 10 000 zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
projektu „Klub 2019”, z czego zakupili bramki 
piłkarskie i sfinansowali wynagrodzenie trene-
rów. Wkład własny klubu to kwota 5980 zł. LZS 
złożył również wniosek na budowę wiaty rekre-
acyjnej na boisku w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich. 
Umowa na realizacje tego projektu już została 
podpisana. Inwestycja to koszt 161 600, 18 zł, 
z czego wkład własny to 32 320,04 zł. W paź-
dzierniku 2020 roku wiata powinna zostać ofi-
cjalnie otwarta. Z budżetu gminy na działalność 
klubu w 2019 r. radni przeznaczyli 26 500 zł. 
Renowacja i remont płyty boiska wyniosła 20 
000 zł; zarząd klubu, zawodnicy, członkowie 
oraz sponsorzy dofinansowali przywóz ziemi 
w wysokości 5300 zł. Część prac została wy-
konana w ramach wolontariatu.

WAWELNO

WIEŚ Z SUKCESAMI
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W tym roku zespół Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Komprachcicach przywrócił 
tradycję prezentacji oraz konkursu szo-
pek bożonarodzeniowych. Powrót do tej 
tradycji okazał się potrzebny – w każdej 
kategorii pod ocenę trafiło wiele prac, spo-
śród których jury w składzie: dyrektor 
Muzeum Śląska Opolskiego – Monika Ożóg, 
rzeźbiarka Katarzyna Urbaniak oraz Linda 
Wencel – instruktorka SOK wybrało ich 
zdaniem najcenniejsze dzieła.

Budowanie, ustawianie bożona-
rodzeniowych szopek, to zwy-

czaj, który do Polski przynieśli 
franciszkanie w XIII wieku, ale 
na pomysł uczczenia narodzin 
Syna Bożego wpadła ponoć ce-
sarzowa Helena w 330 roku n.e., 
która w betlejemskiej grocie wybu-
dowała żłobek. Na wzór stajenki 
przebudowano go kilkadziesiąt lat 
później, a żywe postacie Świętej 
Rodziny, zwierząt i pastuszków 
do szopki wprowadził św. Fran-
ciszek z Asyżu. Współczesne 
szopki bożonarodzeniowe mają 
bardzo oryginalne rozwiązania 
– wśród szopek konkursowych 

w Komprachcicach znalazły się 
ciekawe prace wykonane z dziecię-
cych klocków, z makaronu, z gipsu. 
Komisja, co przyznała podczas 
wręczania nagród i wyróżnień 
w trakcie tegorocznego Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego, miała 
przed sobą trudne zadanie. Wy-
stawę szopek SOK zorganizował 
podczas tegorocznych warsztatów, 
poświęconych tworzeniu ozdób 
choinkowych. Wyniki konkursu 
prezentujemy obok.

Dagmara Duchnowska

Przed oficjalnym ubieraniem choinki pod-
czas tegorocznego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego instruktorzy zorganizowali dla 
mieszkańców – tradycyjnie już – warsztaty 
z tworzenia ozdób choinkowych. Jak zawsze 
w sali widowiskowej SOK spotkała się liczna 
grupa dzieci z rodzicami, by oddać się przed-
świątecznej, twórczej zabawie. 

Nikomu nie przeszkadzały kleją-
ce się dłonie, a po zakończeniu 
prac deszcz – przy rytmicznych 
dźwiękach gminnej orkiestry dętej, 
uczestnicy przeszli na przykoś-
cielny plac, aby razem z innymi 
uczestnikami jarmarku wspólnie 
udekorować wielką choinkę. Przed 
zawieszeniem przez Wójta Gminy 

Komprachcice – Leonarda Pie-
truszkę pierwszej ozdoby na świą-
tecznym drzewie, zespół młodych 
artystów z SOK wystąpił z krótkim 
spektaklem, wprowadzającym 
obecnych na przedświątecznym 
spotkaniu mieszkańców gminy 
w „choinkowy” nastrój.
Tego dnia przed ośrodkiem kultury 
na odwiedzających czekała też 
niezwykła niespodzianka – mimo 
braku śniegu mieszkańców witał 
na artystycznym skwerku… bał-
wan! w dodatku cały niebieski, 
a wieczorem nawet rozświetlony! 
O włóczkowym dziele uczestni-
czek pracowni SzydełSOK mówi 
Linda Wencel, instruktorka SOK 

oraz pomysłodawczyni „bałwan-
kowej” koncepcji:
– Prace przy bałwanie trwały 
od lata i przechodziły przez wiele 
koncepcji. Konstrukcja – to był 
nasz największy problem. Obecna 
to stelaże do przycinania buksz-
panu. Nigdy wcześniej czegoś ta-
kiego nie robiliśmy i musieliśmy 
pomyśleć o tym, co się stanie, gdy 
spadnie śnieg czy deszcz – włócz-
ka nasiąknie i będzie ważyć więcej 
niż na początku. Mam nadzieję, 
że udało nam się wszystko dobrze 
obliczyć.

Dagmara Duchnowska

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOW YCH

INACZEJ, ZNACZY CIEKAWIE

SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

ŚWIĄTECZNY ZAWRÓT GŁOWY

W Jindřichův Hradec w Czechach jest 
ruchoma szopka, która składa się 

z 1400 figurek, była budowana przez 
ponad 60 lat i która została wpisana 

do Księgi Rekordów Guinessa! W tej 
miejscowości szopki wykonywało się 

już w XVI wieku.

Kategoria I (indywidualna)
I miejsce – Małgosia Babis

II miejsce – Marta Aleksandrowicz
III miejsce – Hania Rożnawska

Kategoria II (grupowa)
I miejsce – PP Łubniany gr. Starszaków

II miejsce – Manfred
II miejsce – Julia Piechaczek, Nikodem 

Muc
II miejsce – Cyprian Smolarek 

z rodzicami
III miejsce – Gr. I 3–5, Publiczne 

Przedszkole Łubniany
III miejsce – Szymon, Laura i Małgorzata 

Szczepańscy
III miejsce – Publiczne Przedszkole 

Łubniany Oddział Kolanowice

(wg protokołu jury)

Anna Krzysztoń z córkami Alicją 
(8 l.) i Zuzią (4 l.), brały udział 
w tegorocznych warsztatach nie 
po raz pierwszy – dziewczynki 
przygotowały specjalne bombki 
i podziwiały szopki, które 
zostały zaprezentowane podczas 
spotkania.

MIESIĘCZNIK GMINY KOMPRACHCICE 5



X JARMARK  BOŻONARODZENIOWY
STOWARZYSZENIE FORUM DLA GMINY KOMPRACHCICE

Gwiazdę betlejemską na szczycie bożonarodzeniowego 
drzewka zawiesił jak każdego roku Wójt Gminy 
Komprachcice – Leonard Pietruszka. Pomogli mu w tym 
strażacy, którzy zapewnili odpowiedni sprzęt.

Ekipa z Samorządowego Ośrodka Kultury przyszła na 
jarmark przynosząc ozdoby, które na wielkiej choince 
wieszali ich twórcy.

Szczególnie pięknie zaprezentowały 
się przedszkolaki z komprachcickiej 
„ochronki”

Dzieci oklaskiwały dzieci! Zasłużone 
br awa nal e ż ą s ię  wsz ys tk im 
uczestnikom jubileuszowego święta!

N a  z a a r a n ż o w a n e j  n a  p l a c u 
przykościelnym scenie występowały 
dzieci i młodzież z komprachcickich 
placówek oświatowych. Zbierali gorące 
oklaski, zwłaszcza, że akurat w tym roku 
pogoda podczas Jarmarku nie dopisała 
najlepsza… a wszystko tym razem 
odbywało się w plenerze!

U c z n i o w i e  k o m p r a c h c i c k i e j 
podstawówki również przygotowali 
s t o i s k o  z  w ł a s nor ę c z n y m i , 
świątecznymi ozdobami – każda 
wpłata cieszyła młodzież, która 
zbierała pieniądze na szczytny, 
szkolny cel.

Rada Rodziców z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Twardowskiego 
w Komprachcicach przygotowała na 
tegoroczny jarmark pyszne ciasta, 
uwielbiane przez uczestników frytki, 
bigos i wiele innych przysmaków. Kolejka 
była od początku do końca imprezy!

Młodzi i bardzo młodzi artyści otrzymywali 
za swoje występy słodkie podziękowanie: 
czekolady!

Nie tylko zespoły pojawiły się na 
scenie, również soliści znaleźli się 
w programie wydarzenia.

Uczestnicy zajęć w Samorządowym 
Ośrodku Kultury przygotowali krótkie 
przedstawienie.
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Tu już czwarta edycja mikołajkowego spotkania u senio-
rów – wraz z zaproszonymi gośćmi przybyło tym razem 
osiemdziesiąt osób.

Każdy z członków Klubu otrzymał paczkę. 
Na poczęstunek: ciasto, gorący posiłek i napoje 
seniorzy się składali. W rolę Śnieżynek wcieliły 
się panie: Fela Spyrka i Irena Kręcichwost.

– Staramy się, aby w naszym Klubie nie było 
nudno: ćwiczenia, spotkania z interesującymi 
ludźmi, wycieczki. Seniorów jest coraz więcej, 
więc myślę, że to dobra propozycja. Chcieli-
byśmy organizować raz w miesiącu wspólne 
gotowanie. Dużo jest seniorów samotnych, 
przede wszystkim wdów, które nie gotują, 
bo często im się po prostu nie chce tylko dla 
siebie, lub też są schorowane, albo jeszcze 

z innych powodów – mówi Monika Poremba, 
szefowa Klubu Seniora „Uśmiech Seniorów”.

Podczas spotkania wystąpił też zespół śpiewa-
czy seniorów, który prowadzi Lechosław Mól.

Dagmara Duchnowska

Blisko dziewięćdziesiąt osób – samotnych i senio-
rów – uczestniczyło w tegorocznym świątecznym 
spotkaniu w Polskiej Nowej Wsi.

Organizatorem tego wydarzenia jest 
Caritas Parafialny, działający przy koś-
ciele pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny.
Mieszkańcy, którzy ze względu na wiek, 
bądź sytuację rodzinną oczekują po -
dobnych spotkań opłatkowych otrzy-
mują od Caritas specjalne zaproszenia. 
W przygotowanie święta angażuje się 
ksiądz proboszcz Lesław Kasprzyszak 
oraz przedstawiciele parafialnego Ca-
ritas z diakonem Ryszardem Kłosiem 
i Anielą Sawulską na czele.
– Wszyscy goście cieszą się za każdym 
razem, że mogą się spotkać w tak nie -
zwykłej atmosferze. Zawsze staramy 
się zaprosić poprzedniego proboszcza 
– księdza Wąsika, który i w tym roku 
był razem z nami – mówi proboszcz.
Dzięki przygotowaniu części artystycz-
nej przez uczniów szkoły następuje 
wprowadzenie do świąt: odczytanie 
orędzia o narodzeniu Jezusa, wspól -

na modlitwa w intencji wspólnoty pa-
rafialnej, przełamanie się opłatkiem 
i wspólne śpiewanie kolęd sprzyjają 
przeżywaniu narodzin Pana.
Uczestnicy opłatkowego spotkania 
są goszczeni tradycyjnymi potrawa -
mi, wśród których nie może zabraknąć 
grzybowej zupy i tradycyjnego karpia. 
Każdy otrzymał również świąteczną 
paczkę.
– Po końcowym błogosławieństwie, 
nasi goście przyrzekli mi, że w takim 
gronie spotkamy się wszyscy za rok, 
nie będzie pustych krzeseł – mówi ks. 
Lesław Kasprzyszak.
Caritas parafialny zorganizował również 
paczki dla osób chorych, które do ich 
domów były rozwożone 6 grudnia. 
Wydarzenia przez nich organizowane 
są finansowane dzięki akcjom zbierania 
złomu (dwa razy w roku) oraz wsparciu 
sponsorów, między innymi, restaura -
cja „Urban” każdego roku udostępnia 
na spotkania swoją salę.

Dagmara Duchnowska
Zdj.: Vanessa Kopton

– Ta kategoria to nagroda dla nauczy-
cieli, ja się bardzo cieszę, że jako na-
uczyciel z tak krótkim stażem mam już 
swoich uczniów, którzy odnoszą sukce-
sy na arenie ogólnopolskiej. Do moich 
obowiązków w Samorządowym Ośrodku 
Kultury należy prowadzenie zajęć wo -
kalnych i plastycznych oraz organizacja 
wydarzeń. Zaczynałem, ucząc się tutaj 
śpiewu – początki nie były łatwe, tra-
fiłem na próbę zespołu Attonare, czyli 

na próbę zespołu, który śpiewa na czte-
ry głosy. To był przypadek, bo chciałem 
dostać się na zajęcia indywidualne, 
w których później także uczestniczyłem. 
Teraz uczę się w studiu wokalistyki 
estradowej Akademii Muzycznej w Ka-
towicach. W maju czeka mnie koncert 
dyplomowy. Dla mnie priorytetem jest 
uczenie się, bo uważam, że jeśli czło -
wiek się nie uczy, to się nie rozwija.

KLUB SENIOR A

MIKOŁAJ JEST SENIOREM

POL SK A NOWA WIEŚ

SPOTKANIE OPŁATKOWE

MAGNOLIA POWIATU OPOL SKIEGO

ROBERT KLIMEK – WYRÓŻNIENIE DLA EDUKATORA ROKU
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Pięć ekip rozwoziło w tym roku świąteczne podarki dla najmłod-
szych mieszkańców Komprachcic, siedemdziesiąt paczek trafiło 
do Osin, gdzie mieszkańcy spotkali się na jak każdego roku 
na sołeckim boisku. W sumie przygotowanych zostało 400 paczek 
dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz 59 dla osób chorych.

Z roku na rok Sztab Mikołajów wygląda coraz bar-
dziej profesjonalnie – stroje są efektowne i nikt 
z pewnością nie ma wątpliwości, że przyjeżdża 
św. Mikołaj i Śnieżynki. Te zmiany to zasługa 
samych zaangażowanych w akcje wiernych 

z parafii św. Franciszka z Asyżu w Komprachci-
cach oraz wsparcia nowych strojów w ramach 
funduszu sołeckiego.

Sama tradycja organizowania w Komprachcicach 
„sztabu Mikołajów” nie zmienia się od lat – dzięki 
kolekcie na ten cel zostają zebrane pieniądze 
na zakup świątecznych paczek, w których znajdą 
się słodycze, orzechy i kalendarz adwentowy. 
Każde dziecko z Komprachcic, które wychodzi 
z lampionem na drogę i oczekuje przyjazdu 

Mikołaja otrzymuje taki podarek i ma okazję 
spotkać się ze swoim ulubionym świętym.
– Nie jesteśmy w stanie ocenić, ile dzieci wyjdzie 
– w tym roku przygotowaliśmy czterysta paczek, 
pogoda dopisuje, z pewnością będzie ich więcej 
niż w deszczowe dni – mówi Joachim Labusga, 
sołtys Komprachcic i jeden z liderów akcji.

Dagmara Duchnowska
Więcej na stronie 2

KOMPR ACHCICE ,  OSINY

SZTAB MIKOŁAJÓW
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08.12.2019 r. w Głuchołazach odbył się finał Opolskiej 
Ligii Karate Tradycyjnego. Poszczególne edycje Ligii miały 
miejsce w Wołczynie, Kluczborku i Głuchołazach i jak co roku 
zawodnicy konkurowali o najwyższe miejsca na podium oraz 
tytuł najlepszego zawodnika Ligii.

Karatecy, których prowadzi sensei Jarosław Pin-
del, wykazali się wysokim stopniem wyszkolenia 
a przede wszystkim zdobyli cenne doświadcze-
nie. Podczas Turnieju Opolskiej Ligi zawodnicy 
mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności 
zdobyte podczas treningu, co zaowocowało aż 
35 medalami wywalczonymi przez karateków 
Akademii oraz dwoma tytułami Najlepszych 
zawodników w swoich kategoriach.

• Oliwia Grygas – złoto, srebro oraz brąz w kata, 
trzy złote medale w kumite oraz po raz kolej-
ny Najlepsza Zawodniczka Ligii w kategorii 
Junior Młodszy

• Emily Wotzka – trzy brązowe medale w kata, 
srebro w kumite oraz Najlepsza Zawodniczka 
Ligii w kategorii Młodzik

• Olaf Makar – złoto oraz brąz w kata, srebro 
oraz brąz w kumite

• Stanisław Adamkiewicz – srebro oraz brąz 
w kata, dwa brązowe medale w kumite

• Antonina Ławicka – srebro oraz brąz w kata, 
brąz w kumite

• Maciej Niemiec – dwa brązowe medale w kata, 
brąz w kumite

• Lena Lipinska – srebro oraz brąz w kata
• Laura Mach – dwa brązowe medale w kata
• Paweł Buhl – dwa brązowe medale w kata
• Kacper Kieroński-Ignaciuk – brąz w kata
• Maksymilian Janc – brąz w kata
• Aleksander Dziewiatek – brąz w kata
• Michał Maciejewski – brąz w kata
• Jan Kwiecień – brąz w kata

Wszystkim startującym gratulujemy. Zapraszamy 
na pełną fotorelację na Facebooka Dojo SHORI.

LUKS „Sukces” Komprachcice kończy rok w wiel-
kim stylu – dziewczęta potwierdzają znakomitą 
formę, odnotowując kolejne osiągnięcia.

Podczas Świętokrzyskiego Turnieju 
Mini Siatkówki, który 14 grudnia 2019 r. 
odbył się w hali sportowej Zespołu 
Placówek Oświatowych w Skalbmierzu 
siatkarki rywalizowały w trzech kate-
goriach wiekowych: singlach – rocznik 
2010, dwójkach – rocznik 2009 oraz 
trójkach – rocznik 2008.
Julia Jochaniak zajęła pierwsze miej-
sce w kategorii singli, nie tracąc ani 
jednego zwycięstwa. Szóste miejsce 
wśród 20 zawodniczek zajęła Nika 
Nega. W dwójkach Ola Bernas i Amelia 
Góra były czwarte, a Laura Nega i Zosia 
Zakrzewska – piąte. Trójka w składzie: 
Malwina Dobosz, Basia Machoń, Hania 
Froń, Marta Jasiówka i Maja Klatt sta-
nęła na podium, zdobywając brązowe 
medale.

15 grudnia 2019 r. odbyły się Mi-
strzostwa Województwa w kategorii 
młodziczek oraz juniorek. Młodziczki 
przegrały minimalnie 0:2 (23:25,24:26) 
z NTSK Nysa oraz wygrały 2:0 z Je-
dynką Niemodlin. Juniorki w meczu 
z MGOKiS Praszka w pięciu setach 
wygrały 3:2.

21 grudnia 2019 r. LUKS Sukces Kom-
prachcice był organizatorem II Turnieju 
Opolskiej Ligi Minisiatkówki 2019/2020, 
w którym uczestniczyło w czterech 
kategoriach 150 zawodniczek. W ka-
tegorii single II, III i IV miejsce przypad-
ło reprezentantkom „Sukcesu”: Julii 
Jochaniak, Milenie Giza, Nice Nega. 
Pierwsza była Emilia Śmigiel z ECO UNI 
Opole. Z reprezentacji LUKS Martyna 
Marczak zajęła miejsce 10., a Łucja 
Froń – 15. W „dwójkach” szóste i dzie-
wiąte miejsce przypadło odpowiednio: 
Laurze Nega i Zosi Zakrzewskiej oraz 

Reprezentanci gminy Komprachcice startowali 
w grudniu w zawodach badmintona, osiągając 
niezłe wyniki. Ta dyscyplina sportowa cieszy 
się wśród młodych mieszkańców gminy coraz 
większą popularnością.

Opolski Okręgowy Związek Badmin-
tona zorganizował w dniu 7.12.2019 
w Głubczycach „Mikołajkowy Turniej 
Badmintona”. Zawody odbywały się 
w trzech kategoriach wiekowych- 
U-9, U-11 i U-13 i wzięło w nich udział 
blisko 160 zawodników i zawod-
niczek. 

W kategorii U-9 chłopców zawodnik 
LUKS Victoria Domecko – Stanisław 
Żymańczyk zajął pierwsze miejsce. 
Klub reprezentowało 17 zawodni-
czek i zawodników. Tradycyjnie już 
pojawił się podczas turnieju Świę-

ty Mikołaj, który rozdał wszystkim 
uczestnikom paczki.
10.12.2019 odbył się Wojewódzki 
Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w badmintonie drużynowym roczni-
ków 2005–2006. Uczennice Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Twardowskiego w Komprachcicach 
zostały brązowymi medalistkami 
województwa. Drużyna w składzie: 
Nikola Przybylla, Natalia Sikorska 
oraz Iga Rybak trenuje pod okiem 
Marcina Janeckiego. 
W Igrzyskach uczestniczyły także 
reprezentacje dziewcząt ze szkół: 
PSP Domecko – 4 miejsce, PSP 
Wawelno – 7 miejsce oraz chłopcy 
z placówek: PSP Domecko – 5 miej-
sce, PSP Komprachcice – 6 miejsce, 
PSP Polska Nowa Wieś – 7 miejsce.
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ZAWODNICZKI Z SUKCESAMI

BADMINTON

SUKCESY MŁODZIEŻY

Oli Bernas, Amelce Góra, Roksanie 
Gołębiowskiej. Pierwsza „dwójka” re-
prezentowała ECO UNI Opole. Tę sama 
pozycję zajęły zawodniczki z Opola 
w rywalizacji „trójek”, reprezentacja 
gospodarzy była druga – zespół two-
rzyły: Hania Froń, Malwina Dobosz, 
Marta Jasiówka, Maja Klatt, Barbara 
Machoń. W „czwórkach” Sukces był nie 
do pobicia, zawodniczki: Gosia Radzik, 
Wiktoria Góra, Oliwia Kurpierz, Domi-
nika Kandziora, Hania Osińska zajęły 

miejsce pierwsze.
Koniec roku to dla siatkarek czas bez 
odpoczynku – 27 grudnia w turnieju 
mini piłki siatkowej Łaskovia Olimp 
Cup w kategorii „dwójek” Laura Nega, 
Zosia Zakrzewska i Ola Bernas zajęły 
dziesiątą pozycję wśród 36 drużyn 
z całej Polski.

Trenerami zawodniczek są: Małgorzata 
Szczubiał i Piotr Szczubiał.
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