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BAW SIĘ KULTURALNIE
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W SOKCZYLI:

WAWELNO Z NAGRODĄ

FESTYN RODZINNY W OCHODZACH

WPublicznym Gimnazjum w Komprachcicach w klasach pierwszych
jest w sumie 79 uczniów, a w całej szkole 239. W tej placówce -

wdrażającej autorskie profile klas - został zatrudniony kolejny native
speaker. Razem z Martinem Cichon, rodowitym Niemcem, który swojego
języka uczy komprachcickich gimnazjalistów pracować będzie Angielka -
Anna Letowt - Vorbek, która w rozmowie z „Wieściami” mówi: - Każdy może

nauczyć się właściwego, brytyjskiego akcentu, to tylko kwestia odpowied-

nich ćwiczeń, słuchania i wielokrotnego powtarzania. Na moich zajęciach

nie będzie tylko nauki z podręcznika: będą dodatkowe tematy, więcej

słówek, trochę zabawy. Po polsku będę mówić raczej na początku i tylko

wtedy, gdy będzie taka potrzeba, ale przede wszystkim na moich zajęciach

będziemy rozmawiać tylko po angielsku.

Dag

Zasiedli w ławkach

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 odbyły się
we wszystkich placówkach gminy. Po raz pierwszy w szkolnych
ławkach zasiadło 119 uczniów szkół podstawowych, w tym 58
sześciolatków. We wszystkich przedszkolach miejsca zostały
wypełnione - w tym roku w sześciu placówkach opieką zostanie
objętych 242 dzieci.

Szczypiorniści Ludowego Klubu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach świętowali jubileusz 10 lat istnienia.

Relacja na stronie 8

Zespół Attonare wydał kolejną, czwartą już
płytę. „Ślad” to dwanaście kompozycji poświęconych pamięci
ks. Franciszka Paszka, proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu
w Komprachcicach w latach 1992-2003, inspiratora i współzałożyciela
komprachcickiego zespołu. Nagranie płyty trwało blisko rok i odbyło
się w profesjonalnym Studio M Radia Opole. Każdy z zainteresowanych
muzyką prezentowaną przez Attonare może posłuchać utworów, które
zostały zamieszczone na stronie sokkomprachcice.pl

Wprojekcie uczestniczyli muzycy: Łukasz Gliniorz - fortepian; Lechosław Mól
- gitara akustyczna, flet; Jacek Mielcarek (gościnnie) - saksofon, duduk;

Jakub Mielcarek (gościnnie) - kontrabas; Michał Gliniorz - gitara elektryczna, gitara klasyczna; Wojciech Piechura
(gościnnie) - instrumenty perkusyjne. Na płycie zaśpiewali: Linda Wencel, Joanna Oborska, Magdalena Molek,
Patrycja Sobańska, Anna Krzysztoń, Teresa Kubalańca, Karolina Posor, Karolina Nowotny, Jan Posor, Janusz
Wicher, Marek Heince, Stefan Heince, Mateusz Prędki, Robert Klimek. Opiekun zespołu: Renata Gliniorz.

w swojej dyskografii

Nowa płyta Attonare

Premierowy koncert
płyty „Ślad”

odbędzie się

26 października br.,
o godz. 15.00

w Kościele pw. św.
Franciszka z Asyżu
w Komprachcicach

Zapraszamy
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Choć rolnicy o różnych porach kalendarzowego lata kończą
zbieranie plonów, sezon dożynkowy zwykle zaczyna się już
w sierpniu, choćby po to, by nie było kolizji terminów pomiędzy
poszczególnymi sąsiednimi gminami. Tegoroczne dożynki gminy
Komprachcice odbyły się już 24 sierpniu w Osinach.

Wkonkursie wzięło udział 8 koron (na 9 sołectw leżących na terenie
gminy). Zgodnie z założeniem organizatorów nie nagradzano pierw-

szego, drugiego i trzeciego miejsca. Każdy potraktowany został po równo, ze
względu na podobny wkład pracy (o wielu koronach można mówić bez wa-
hania jako o prawdziwych dziełach sztuki ludowej). Każda „drużyna” otrzy-
mywała symboliczną nagrodę.

amo tworzenie korony to zajęcie pracochłonne, wymagające wielu
godzin pracy społecznej i zaangażowania jak największej liczby miesz-

kańców (głównie kobiet, acz panowie tez nieraz pomagają). W Osinach
tworzeniem korony kierowała pani Apolonia Rudek, która już od zimy kleiła
i nawlekała ziarnka. Pomagały jej jednak inne panie - kosiły i szykowały
zboże, wspólnie wykonywały ozdoby. Przypomnijmy - przepisy w tego
rodzaju konkursach mówią, że korona musi być wykonana z elementów
naturalnych, a także posiadać kształt zbliżony do korony jako takiej (np.
monarszej); a zatem nie kwalifikują się np. obrazki wykonane metodą

S

Anna Morcinczyk, mieszkanka Wawelna obchodziła w lipcu uroczystość
100 lat urodzin. Z tej okazji po nabożeństwie w miejscowym kościele, pod-
czas którego obecni byli przedstawiciele gminy Komprachcice, w restau-
racji „Złoty Róg” odbyło się spotkanie pani Anny z rodziną i przyjaciółmi.

Dożynki gminne

Plony zebrane, czas na zabawę!

Radnemu Gminy Komprachcice
Joachimowi Kowalskiemu

Kondolencje składają

Z powodu śmierci matki

Wójt Gminy Komprachcice
Paweł Smolarek

Pracownicy Urzędu Gminy
w Komprachcicach

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

Radni
oraz

ziarnkową (jak było to kiedyś) - w tym przypadku można ustanowić osobną
kategorię.

asoby naturalne wsi mają zresztą zastosowanie nie tylko podczas two-
rzenia koron. Dekoracje poszczególnych zagród wykonane są ze słomy

i rozmaitych zbóż. Do Osin można dojechać z trzech stron: od Komprachcic,
od Domecka i od Chmielowic. Każda z odpowiadających tym drogom ulic
została więc udekorowana. Ze słomy wykonano zagrodę z kurami, zrobiono
też słomianą trzodę chlewną, z tego samego tworzywa sporządzono rów-
nież traktor (zdecydowanie nie nadawał się on do zasilania benzyną); z kolei
elegancka słomiana para witała dożynkowiczów udających się na święto
plonów. A zatem - wszystko zależało od fantazji organizatorów dożynek oraz
poszczególnych gospodarzy, którzy owe „instalacje” stawiali na swoim
podwórzu czy też na trawniku tuż za płotem.

Z

Korowód dożynkowy wyruszył o 12:00 spod świetlicy wiejskiej i powę-
drował (oraz pojechał - bo rzecz jasna - nie zabrakło traktorów ciągnących
przyczepy z koronami) na boisko sportowe znajdujące się przy miejscowym
placu zabaw (tam zresztą odbywają się także festyny na rozpoczęcie lata).
O godzinie 13:00 odbyła się Msza św. dożynkowa (ołtarz umieszczony został
pod rozłożonym na okoliczność święta namiocie). W myśl zasady: „Panie,
z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy”, rolnicy i szeroko pojęci ludzie
pracy podziękowali Stwórcy za zebrane plony oraz pomoc w codziennych -

Kolejnych 100 lat pani Anno!

co by nie mówić - ciężkich i wymagających zajęciach (zresztą - według teo-
logii - ciężka praca to efekt tego, że człowiek doprowadził do bycia wygna-
nym z Raju). Po mszy w instrument zadęła donośnie orkiestra (to także stały
dożynkowy element), zaś późniejszym już popołudniem kolejne zespoły
dostarczały biesiadnikom muzyki lekkiej, łatwej i przyjemniej - jak na odpo-
czynek po żniwach przystało. Zaśpiewał m.in. zespół Duo Fenix (wersja
śląska - Dwa Fyniki). Wystąpiła także grupa Kris zajmująca się typowo
obsługą imprez okolicznościowych i grająca raczej covery. Z kolei wieczorna
potańcówka odbyła się przy muzyce zespołu Galaktica. Dożynki w Osinach
świętowano także pod znakiem konkursu z nagrodami oraz bogatej oferty
gastronomicznej. Z kolei na osoby preferujące drażnienie błędnika (nieko-
niecznie po jedzeniu) czekało skakanie na linach; młodsi natomiast mogli
zakosztować wrażeń związanych z hasaniem po dmuchanym zamku. A za-
tem - dla każdego coś miłego.

cisłe przygotowania do dożynek trwały dwa tygodnie, jednak organizacja
imprezy ciągnie się tak naprawdę miesiącami. W lutym podczas zebrania

sołtysów z całej gminy Komprachcice ustalono, że w tym roku to właśnie
Osiny będą gospodarzem święta plonów. Miejscowość wraz z Samorzą-
dowym Ośrodkiem Kultury przygotowywała więc imprezę. Jak to zwykle
bywa w przypadku wiejskich uroczystości - obowiązuje zasada: „wszystkie
ręce na pokład”. Sołtys, rada sołecka, koło gospodyń wiejskich, odnowa wsi -
i do przodu! Zaś o bezpieczeństwo i porządek podczas parkowania samo-
chodów zadbała - tradycyjnie - ochotnicza straż pożarna. Osiny stanęły więc
na wysokości zadania. Miejscowy aktyw przygotował nawet stroje. Dla pań -
sukienki i fartuszki, dla panów - kamizelki. Jak już się bawić, to na całego.
W końcu do następnych dożynek cały okrągły rok.

Ś

Bartosz Sadliński, zdj. Marek Jary

Starostowie dożynek: Gabriela i Jan Maj.
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SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

W KOMPRACHCICACH

DOŁĄCZ DO AKTYWNYCH!

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

ZUMBA, AEROBIK

TEATR „AKCIK”

I BOGATA OFERTA INNYCH ZAJĘĆ

POPOŁUDNIOWYCH…

JUŻ NIEBAWEM!

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W KOMPRACHCICACH

Samorządowy Ośrodek Kultury
46-070 Komprachcice ul. Niemodlińska 2
e-mail: sokkomprachcice@gmail.com
tel. (77) 4646222

www.sokkomprachcice.pl

TAŃCE W KRĘGU

TEL. 77 46 46 222

TEJ JESIENI W SOK ROZPOCZNĄ SIĘ ORYGINALNEI INTEGRUJĄCE ZAJĘCIAZAPRASZAMY NA TAŃCE W KRĘGU - INFORMACJENA PLAKACIE OBOKORGANIZATORZY INFORMUJĄ, ŻE JEST TAKŻE MOŻLIWOŚĆ
URUCHOMIENIA DLA NIEPRACUJĄCYCH MAM ZAJĘĆ

W GODZINACH WCZEŚNIEJSZYCH NIŻ POPOŁUDNIOWEZAINTERESOWANE PANIE PROSIMY O KONTAKT
Z SAMORZĄDOWYM OŚRODKIEM KULTURYW KOMPRACHCICACH

AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO

WWW.KARATE-OPOLE.PL

ZRZESZONA W POLSKIM ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO, CZŁONKA ITKF

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
JAROSŁAW PINDEL 1DAN, TEL.: 690 007 558
SEBASTIAN KALEK 1DAN, TEL.: 513 039 795

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA DZIECI I MŁODZIEŻ Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURYW KOMPRACHCICACH

JUŻ 19 PAŹDZIERNIKA BR.

ZAPRASZA NA

XVI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄDPIOSENKI RELIGIJNEJ

KOMPRACHCICE 2014

„DOBRZE JEST ŚPIEWAĆ NASZEMU PANU”

T
a
ń
ce

w Kręg
u

Zajęcia dla każdego, kto kocha ruch, muzykę i taniec.

Wiek nie gra roli.

Tanczymy w kręgu i korowodzie tańce etniczne

z różnych stron świata,

nie jest potrzebny partner ani doświadczenie taneczne.

Spotykamy się, aby wspólnie pobawić się, zrelaksować,

odreagować stresy współczesnego życia.

Samorządowy Ośrodek Kultury

zaprasza na zajęcia

od października

Informacje pod tel. 77 4646 222

509 705 245

Chodź raz w tygodniu

odrobina ruchu i w
ytchnienia

szczypta śmiechu i w
zruszenia

nieco odkryć i skupienia
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Ochodze

Koniec kolejnego etapu
Przez cztery lata renowacji zostały poddane najważniejsze elementy
kościoła pw. św. Marcina w Ochodzach. Wierni i turyści mogli oglądać
przywracane do dawnej kolorystki: ołtarz boczny Matki Bożej, ołtarz
główny, ambonę, chrzcielnicę, a od 5 września br. także ołtarz św. Józefa
i figury św. Piotra Pawła z Krucyfiksem (na zdjęciu).
-

- mówi ks. proboszcz Erwin Kuzaj.
Kościół w Ochodzach jest świątynią dwóch wezwań: św. Marcina i Matki
Bożej Królowej. Posąg upamiętniający drugie wezwanie pochodzi
najprawdopodobniej z początku XX w. i z pewnością także doczeka się
odnowienia.
-

- mówi ochódzki kapłan.
Obecnie kościół św. Marcina jest jednym z ciekawszych obiektów
sakralnych regionu. Stał się także miejscem, gdzie narzeczeni wypowia-
dają sakramentalne „tak”. Zabytkowa bryła świątyni i starannie utrzy-
mane otoczenie tworzą niezwykłą atmosferę dla zaślubin.
-

- tłumaczy ks. Kuzaj.

Konserwację w ramach tego etapu renowacji kościoła przeprowadziła
nyska „Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Jolanta Dudała”.

Jesteśmy w trakcie ustalania wieku tej figury. Czeka nas jeszcze

renowacja sufitu, na którym są malowidła

Oczywiście, każdy ma taką możliwość, musi tylko przedstawić zgodę

proboszcza parafii, w której mieszkają narzeczeni

Dag

Takiego ustawienia figur apostołów nie ma chyba z w żadnym kościele

w Europie

Załącznik do Zarządzenia Nr 331/14 Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wykaz miejsc na terenie Gminy Komprachcice przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 1 września 2014 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Komprachcice, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z uchwałą nr XIII/73/12 Rady Gminy Komprach-
cice z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi
wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 908), zmienioną
uchwałą nr XXIX/191/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Komprachcice
do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 12 marca 2014 r. poz. 705) -
podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady
Gminy Komprachcice, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr Liczba radnych
wybieranych
w okręgu wyborczym

okręgu Granice okręgu wyborczego
wyborczego

1 Komprachcice ulice: Alojzego Szymańca, Edmunda 1
Osmańczyka, Kolejowa, Krótka, Ochodzka, Pawła
Gwoździa, Piotra Poliwody, Polna, Rolnicza, Romana
Tomechny, Stawowa, Szymona Koszyka, Wojskowa.

2 Komprachcice ulice: Cicha, Fabryczna, Jeleniowa, 1
Klasztorna, Ks. Prałata B. Bilińskiego, Prószkowska,
Szeroka, Torowa.

3 Komprachcice ulice: Bursztynowa, Chróścińska, 1
Cmentarna, Kościelna, Krzyżowa, Opolska, Sienna,
Słoneczna, Szkolna, Szmaragdowa, Diamentowa,
Turkusowa, Perłowa, Rubinowa, Szafirowa, Stokrotek.

4 Komprachcice ulice: Kwiatowa, Lipowa, Niemodlińska, 1
Ogrodowa, Piaskowa, Pocztowa, Sportowa.

5 Chmielowice ulice: Azalii, Chabrów, Cicha, Konwalii, 1
Maków, Narcyzów, Niemodlińska, Niezapominajek,
Podmiejska, Pogodna, Stokrotek, Tulipanów,
Wieś Żerkowice.

6 Chmielowice ulice: Cmentarna, Krótka, Łąkowa, Nowa, 1
Nyska, Ogrodowa, Opolska, Różana, Róży Wiatrów,
Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Wiśniowa,
Zarzecze, Zielona, Jaśminowa,  Aleja Dębowa,
Poziomkowa, Cynamonowa, Imbirowa, Waniliowa.

7 Chmielowice ulice: Dworcowa, Ligonia, Lipowa, 1
Orzechowa, Osiedlowa, Parkowa, Polna, Przedszkolna,
Rzeczna, Torowa, Wiejska, Wojciecha Korfantego,
Wschodnia, Zamknięta, Kalinowa, Olchowa, Prosta,
Cedrowa, Lawendowa.

8 Ochodze ulice: Borówkowa, Dębowa, Górna, Leśna, 1
Myśliwska, Ogrodowa, Osiedle, Sarnia, Sosnowa,
Świerkowa.

9 Ochodze ulice: Hibnera, Łąkowa, Młyńska, Opolska, 1
Prószkowska, Stawowa, Średnia, Jeździecka, Brzozowa.

10 Domecko ulice: Cmentarna, Górna, Jaśkowska, 1
Opolska od nr 74 do końca i od nr 101 do końca,
Prószkowska, Słoneczna, Zielona.

11 Domecko ulice: Dworska, Młyńska, Opolska od nr 1 do 1
99 i od nr 2 do nr 72, Polna, Zamkowa, Na Porembie.

12 Polska Nowa Wieś ulice: Chróścińska, Kościelna, Leśna, 1
Lipowa od nr 2 do nr 84 i od nr 1 do nr 53, Łąkowa,
Polna, Rolnicza Rynkowa, Szczerkowa, Szeroka.

13 Polska Nowa Wieś ulice: 22 Lipca, Lipowa od nr 55 do 1
końca i od nr 86 do końca, Lotniskowa, Młyńska, Nowa,
Ogrodowa, Osadnicza, Sadowa, Siedliskowa, Sienna,
Słoneczna, Stawowa, Zagórna, Zielona.

14 Wieś Wawelno. 1

15 Wsie: Osiny, Dziekaństwo. 1

Lp. Miejscowość Miejsce usytuowania tablic ogłoszeniowych

1 Chmielowice ul. Ligonia/Korfantego (róg ulic), ul. Cmentarna (obok cmentarza),
ul. Ogrodowa 16 ul. Nyska (obok przystanku PKS, MZK), ul. Nyska
(obok szkoły podstawowej), ul. Nyska/Niezapominajek.

2 Domecko ul. Opolska (obok przystanku PKS), ul. Opolska (obok kościoła),
ul. Młyńska/Opolska, przysiółek Pucnik.

3 Dziekaństwo ul. Polna 2 (obok przystanku PKS), ul. Opolska (obok cmentarza).

4 Komprachcice ul. Niemodlińska 2 (obok Ośrodka Kultury), ul. Niemodlińska
(przy sklepie „DINO”), ul. Niemodlińska (obok Banku Spółdzielczego),
ul. Kościelna (przy parkingu), ul. Kolejowa 3 (Urząd Gminy).

5 Ochodze ul. Opolska (obok przystanku MZK), ul. Średnia (sołtys).

6 Osiny ul. Opolska (obok przystanku MZK), ul. Opolska (obok kapliczki),
ul. Opolska (obok kościoła).

7 Polska Nowa Wieś ul. Chróścińska/Lipowa (róg ulic), ul. Lipowa nr 87 (obok przystanku
MZK), ul. Lipowa (wzdłuż wsi) 3 słupy ogłoszeniowe.

8 Wawelno ul. Opolska 2, ul. Opolska 28, ul. Stawowa (obok stawu wiejskiego).

9 Żerkowice ul. Niemodlińska (obok przystanku autobusowego), ul. Niemodlińska
(obok sklepu spożywczego), ul. Niemodlińska (obok cmentarza),
ul. Leśna (przy OSP), ul. Spacerowa, ul. Dobra.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy
w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, pokój 103 - I piętro, tel.  77 403 17 23

Wójt Gminy Komprachcice
Paweł Smolarek

Nr
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych
wybieranych
w okręgu wyborczym
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Projekt „Ocalić od zapomnienia” łączył nie tylko rozmaite
imprezy, lecz także mieszkańców wsi Wawelno. Nieprzypadkowo
więc zajął drugie miejsce wojewódzkim konkursie „Piękna Wieś
Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Cechą
wyróżniającą działań, które zostały podjęte w ramach
tytułowego ocalania od zapomnienia była ich cykliczność.
W skład całego przedsięwzięcia wchodziło pięć imprezy.

P

D

ierwsza z nich to przegląd grup kołatających - chodzi tu o zanikającą
ludową tradycję wielkanocną, polegającą na chodzeniu z kołatką za-

równo w Wielki Piątek, jak i w Wielką Sobotę. Z tej okazji Wawelno zaprosiło
do siebie pięć grup trudniących się kołataniem. Nim przystąpiły one do
dzieła, mogły zapoznać się z różnymi metodami kołatania i rodzajami koła-
tek. Jak widać - za każdą, nawet pozornie prostą, aktywnością człowieka
kryją się techniczne ciekawostki. Kultywowanie tego oryginalnego już
dzisiaj zwyczaju właśnie w Wawelnie - przyciągnęło media lokalne
i ponadlokalne. O zrobienie materiału pokusił się nawet „Teleexpress”,
serwis słynący z wyławiania i pokazywania tzw. smaczków.

rugi element projektu to uczestniczenie w obrzędzie Nocy Świętojań-
skiej, a więc Sobótki. To tradycja dużo bardziej znana i kultywowana

w wielu miejscach; zgodnie z dawnymi wierzeniami - mająca zapewnić
ludziom zdrowie i urodzaj podczas zbliżających się żniw. Mieszkańcy Wawel-
na puszczali wianki na stawie Gliniok, poszukiwali kwiatu paproci, palili
ogniska i zioła, brali udział w konkursie na najpiękniejszy wianek oraz
w zabawie tanecznej.

Wysoko i jeszcze wyżej
W Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach odbył się warsztat równo-
ściowy z udziałem z przedstawicielki warszawskiej Fundacji Feminoteka.
Tematem zajęć, w których uczestniczyły gimnazjalistki, była prezentacja
filmu o zawodach, które wybierają kobiety, mimo że ich wybory nie są
standardowo im przypisywane. Jak wyzwolić się ze stereotypowego
postrzegania kobiet na rynku pracy i o tym, czy warto mieć marzenia
dyskutowała z uczestniczkami warsztatu socjolożka, Agnieszka Sosińska.
Podczas takich warsztatów rozmawiają o wielu sprawach, wszystko
zależy od tego, czego oczekują i z jakim nastawieniem przyszli uczestnicy.
-

- mówi prowadząca war-
sztat.
Na terenie gminy Komprachcice projektem zajmuje się działaczka spo-
łeczna i artystka Gosia Kulczycka z Ochódz, której partnerują: Samo-
rządowy Ośrodek Kultury i Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Dziewczyny mierzą wysoko”
realizowanego przez fundację Feminoteka przy wsparciu firmy Boeing.

Czasami nie wiedzą, czy taki zawód w ogóle istnieje, nie zastanawiają

się, czy on jest dla mnie. Nastawienie zmienia się, gdy ktoś pokaże, że

można wybierać wbrew stereotypom, da jakiś impuls. Podczas warsz-

tatów można pomyśleć o sobie w innej roli. Gimnazjum to dobry czas,

jeszcze można zastanowić się, co nas interesuje. Podczas warsztatu

najważniejsze dla mnie jest to, aby spotkanie to nie było pustym czasem.

Jednych interesuje, to co mówię, innych nudzi, jeszcze innych zainspiruje,

ktoś się nie zgodzi. I tak właśnie powinno być

Dag

T

D

F

P

rzecia rzecz - święto pieczonego ziemniaka, impreza jesienna, związana
z wykopkami. Wtedy tradycyjnie pali się ognisko i - jak nazwa wskazuje -

poddaje kartofle obróbce termicznej. Dodatkową atrakcją są zawody w ko-
paniu ziemniaków, tańce oraz - rzecz jasna - degustacja tego, co zostało
upieczone.

zień św. Marcina to impreza numer cztery. Ta znana postać Kościoła
jest dziś patronem m.in. żołnierzy, jeźdźców, podróżników i dzieci.

Orszak św. Marcina maszeruje tradycyjnie 11 listopada - łatwo zapamiętać,
bo termin zbiega się z narodowym Dniem Niepodległości. Jednym ze stałych
elementów świętomarcińskich jest częstowanie rogalami. Nie obyło się
również bez ogniska i konkursu wiedzy właśnie o św. Marcinie.

estyn zimowy - impreza numer pięć - na pamiątkę zimy stulecia: na
przełomie 1928 i 1929 roku mróz sięgał nawet 38 stopni. Dziś aż tak

groźnie nie jest. Jednak pamięć o trudnych czasach przetrwała i dziś zamie-
niana jest na pozytywną energię. Jazda na łyżwach, gra w hokeja, kulig,
zawody rodzinne, występy muzyczne - to atrakcje, które czekają na uczest-
ników festynu.

rojekt realizowany był w roku 2012. Warto jednak podkreślić, że wraz
z jego wygaśnięciem w sensie formalnym, nie przyszło zaprzestanie

działań. Korzystając z wcześniej zakupionego sprzętu mieszkańcy działają
dalej, napędzni przez motto autorstwa Henry'ego Forda: „Połączenie sił to
początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Jeśli zaś
chodzi o stronę finansową, sięgają po pomoc sponsorów i środki ze zbiórki

złomu. Celem jest integracja społeczności, sprawienie, by wieś była czymś
więcej niż tylko miejscem zamieszkania czy wręcz noclegownią dużego
miasta (w tym przypadku Opola).

arto pamiętać o zwyczajach i wiedzieć, skąd nasz ród - bawić się
i uczyć. Kolejnym wyżej opisanym imprezom towarzyszyły też

wykłady - seniorzy opowiadali o zwyczajach świętomarcińskich, sobót-
kowych, związanych z ziemniakami itd. Sam pomysł na projekt rodził się na
przestrzeni lat, dojrzewał podczas kolejnych zebrań wiejskich W końcu
udało się wprowadzić go w czyn. Aktywnych mieszkańców podzielono na
grupy, zaś organizacja wydarzeń w różnym czasie pozwoliła, by te same
osoby mogły angażować się w przygotowanie różnych wydarzeń.

ełna nazwa projektu brzmiała: „Ocalić od zapomnienia - tradycja przede
wszystkim. Roczny cykl imprez kultywujący miejscowe zwyczaje tra-

dycje i obrzędy w Wawelnie”. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Wawelno, realizatorem mieszkańcy miejscowości, zaś źródło dofinan-
sowania to: oś 4 Leader PROW 2007-2013. Wartość projektu wyniosła
23 440 zł, w tym praca własna mieszkańców (5 385 zł).

W

P

Bartosz Sadliński

Od zapomnienia ocalono nie tylko kołatki
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Dziesięć lat temu gmina Komprachcice oraz leżące w odległości
65 km Město Albrechtice podpisały dokument, który oficjalnie
rozpoczął ich współpracę partnerską. Niedawno, z okazji
jubileuszu czeska delegacja przyjechała do Polski.

Grupa zza południowej granicy, która swoją obecnością odpowiedziała
na zaproszenie wójta gminy Komprachcice Pawła Smolarka oraz

przewodniczącego stowarzyszenia Partner Jana Przywary, liczyła 50 osób.
Współpraca obu gmin odbywa się m.in. na niwie pożarniczej - strażacy
ochotnicy z Żerkowic biorą udział w międzynarodowej wymianie. Podobnie
współpraca przebiega na płaszczyźnie sportowej. Te dwie sfery to zresztą
standard, jeśli chodzi o funkcjonowanie miast partnerskich, nie tylko
w Komprachcicach. Nie bez znaczenia jest także niwa kulturalna - strona
czeska już dwukrotnie dedykowała swojemu polskiemu partnerowi koncert
w telewizji Ślagr. Kolejne tego rodzaju wydarzenie odbyło się 5 września
bieżącego roku.

ównież współpraca na linii Komprachcice-Hasbergen kwitnie. W dniach
3-6 lipca Polska delegacja przemierzyła 800 km, aby odwiedzić swojego

niemieckiego partnera. W jej skład wchodziło po dwóch strażaków, radnych
oraz członków stowarzyszenia Partner i pracowników gminy. Na wrzesień
był zaplanowany rewanż (od 13 do 16 dnia miesiąca) - obie strony part-
nerstwa mogły więc omówić szczegóły. Za cztery lata będą natomiast świę-
tować 20-lecie współpracy (zresztą w oparciu o jej zawiązanie w 1997 roku
powstało Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „Partner”, mające na celu

R

właśnie integrację europejską, organizowanie imprez, delegacji czy innych
wydarzeń związanych z międzynarodową współpracą).

óki co - od 15 lat trwają obustronne wymiany młodzieży szkolnej - i będą
kontynuowane, a także - podobnie jak w przypadku kooperacji z Měs-

tem Albrechtice - prowadzona jest współpraca między ochotniczymi
strażami pożarnymi (po polskiej stronie jest to OSP Wawelno, po niemiec-
kiej zaś - Freiwillige Feuerwehr Hasbergen) oraz pomiędzy młodzieżą
szkolną. Przy okazji tegorocznej wizyty w Hasbergen, komprachciccy
podróżnicy zwiedzili Ibbenbüren (Niemcy) oraz Bourtange (Holandia).
Nieco wcześniej, bo 14 czerwca, 30-osobowa delegacja z Komprachcic udała
się do Drezna. Zwiedziła panoramę miasta i wiele zabytków, m.in.
Frauenkirche - ogromny, kilkukondygnacyjny kościół. Będzie co wspominać!

P

Bartosz Sadliński

GSP Partner

Delegacje pełne wrażeń

17 czerwca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Komprachcicach odbyła się kolejna już edycja
Gminnego Konkursu Pięknego Czytania.

U

U

czestnicy z klas I-III gminnych szkół podstawowych pochwalili się
umiejętnością głośnej interpretacji tekstów literackich. W każdej

grupie uczestnicy losowali fragment utworu, który następnie musieli
przeczytać. Klasa I prezentowała wiersze Jana Brzechwy, natomiast klasa II
i III Dzieci Pana Astronoma Wandy Chotomskiej.

czestników oceniało Jury w składzie: Maria Brzozowska, Maria
Gwizdak, Halina Janiczek, Stefania Gwóźdź. Po wysłuchaniu wszystkich

prezentacji wyłoniono następujących zwycięzców:

1 miejsce - Dominika Kandziora (Komprachcice)
2 miejsce - Michał Margos (Ochodze)
3 miejsce - Katarzyna Aniserowicz (Chmielowice)

1 miejsce - Kinga Dolipska (Wawelno)
2 miejsce - Magdalena Czech (Chmielowice)
3 miejsce - Leo Gogollok (Ochodze)

1 miejsce - Filip Janusz (Chmielowice)
2 miejsce - Emilia Naryniecka (Polska Nowa Wieś)
3 miejsce - Wanessa Labisch (Wawelno)

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach

Zaczytani
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Ochodze

Żniwniok pod kościołem

Wędkarski jubileusz
Latem, 13 lipca br. odbył się piknik na zbiorniku „Cegielnia”
zorganizowany z okazji 30-lecia Koła nr 28 Komprachcice,
którego głównym punktem były zawody wędkarskie.
Wystartowało w nich 15 zawodników.

Najlepszy wynik 1160 g osiągnął Andrzej Mróz, II miejsce zdobyła Kornelia
Pawleta - 940 g, a III - Vanessa Nizik - 780 g. Oprócz pucharów za zajęte
miejsca wśród uczestników rozlosowano także nagrody niespodzianki.
Wręczono również puchar najstarszemu uczestnikowi zawodów, którym był
Hubert Dudek. Po zawodach wszystkich uczestników zaproszono na poczęs-
tunek piknikowy, czyli kiełbaskę z grilla.

Tradycyjnie już parafialne święto plonów w Ochodzach zostało połączone z festynem rodzinnym.
Organizatorami święta była Rada Parafialna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Wierni uczestniczyli

w mszy poświęconej zebranym w tym roku plonom, a potem spotkali się na wspólnym biesiadowaniu
na przykościelnym placu.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich po raz pierwszy wystąpiły
w nowych strojach: koszulkach i fartuchach kucharskich, które

ozdobił herb wsi.

Konstancja Wencel, mieszkanka Ochódz, wokalistka opolskiego studia
piosenki Jacka Mełnickiego wystąpiła podczas festynu śpiewając dla

rodziny, znajomych i przyjaciół. Świetne wykonanie polskich piosenek
zostało zasłużenie nagrodzone gorącymi oklaskami.

Wakacje z Bogiem

Grupa dzieci i młodzieży z Ochódz wyjechała,
podobnie jak w minionym roku, na kolonie
do Międzybrodzia.

Parafianie z Ochódz często razem wyjeżdżają - nie
tylko podczas wakacji. W 2013 r. byli w Rzymie

i zwiedzali Włochy, w tym roku po raz trzeci grupa
blisko trzydziestu uczniów od III klasy szkoły podsta-
wowej do III klasy gimnazjum wyjechała do Między-
brodzia Bialskiego. Bliskość Jeziora Międzybrodzkiego
oraz góry Żar sprawiła, że dziesięciodniowy pobyt
grupy miał bardzo aktywny charakter.
-

- wymienia Krzysztof Mika, a jego
kolega, Michał Henek dodaje: -

Wyjazd był współfinansowany ze środków Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
-

- mówi ks. Erwin Kuzaj.

Codziennie odbywało się coś innego, byliśmy

w Zatorzu, w Wadowicach, jechaliśmy kolejką linową,

pływaliśmy statkiem

Byliśmy w Wado-

wicach, w domu rodzinnym Jana Pawła II, zobaczy-

liśmy, jakie miał warunki życia, gdy był dzieckiem.

Chciałbym bardzo podziękować pani Annie Koszyk

i panu Leonardowi Pietruszce za wsparcie tego wy-

jazdu

Dag

Dwóch chłopców otrzymało
od Fundacji Ecotextil oraz firmy
„Jorguś” rowery dostosowane
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Dla Jacka i Patryka
były to pierwsze własne rowery.

Fundacja przekazując rowery wspiera dzieci i młodzież z terenu gmin, które umożliwiają
ustawianie pojemników na ubrania i inne rzeczy przekazywane potrzebującym.

Siedemnastolatek Jacek Ruszczyk z Ochódz (z prawej) przyznaje, że do momentu wręczenia
roweru myślał, że przyjechał z mamą do Urzędu Gminy, aby podpisać jakieś dokumenty.
Mamie Jacka i całej rodzinie udało się utrzymać fakt przekazania prezentu w tajemnicy. Dla
chłopca było to wielkie przeżycie. Patryk Junge (8 l.), ma nadzieję, że w przyczepionym do
roweru koszyku będzie mógł wozić pieska. Już niebawem razem pojadą na wycieczkę.

Dag

Komprachcice

Rowery
w prezencie
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Z tej okazji w komprachcickiej
hal i sportowej przeprowa-

dzone zostały rozgrywki sportowe
dla dzieci, sportowców oraz mecz
wspomnieniowy, w którym uczest-
niczyli byli i obecni sportowcy klu-
bu. Jubileusz zbiegł się niemal
w punkt ze zmianą trenera klubu
Mirosława Nawrockiego, którego
na stanowisku zastąpił Bartłomiej
Jasiówka. Spotkanie sportowców
i działaczy oraz przedstawicieli
komprachcickiego samorządu było

Dziesięć lat sukcesów
W ostatni weekend sierpnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach odbyły się
imprezy uświetniające jubileusz dziesięciolecia istnienia klubu sportowego piłkarzy ręcznych
LKS OSiR Komprachcice.

okazją do wspomnień i prezentacji
sukcesów klubu: nie zabrakło listów
gratulacyjnych, wśród nich przesła-
nego przez Posła RP Ryszarda Gallę
oraz osobiście przekazanych przez
prezesa Opolskiego Związku Piłki
Ręcznej - Jana Chudzikiewicza.
-

- mówił prezes.
Gratulacje za znakomite promo-

Bardzo mnie ucieszyło, kiedy dzie-

sięć lat temu Mirek Nawrocki zaczął

przywracać tę dyscyplinę w Komp-

rachcicach, wiedziałem, że tutaj się

uda

wanie gminy Komprachcice w kraju
wyraził także wójt Paweł Smolarek:
-

- mówi ł wójt
wręczając puchar upamiętniający
wydarzenie.

Mam nadzieję, że dzięki wam nikt

już nie będzie przekręcał nazwy

„Komprachc ice”

Dag

Wyniki Turnieju Dzieci
o Puchar X-lecia

LKS OSiR
Komprachcice

Wyniki turnieju piłki
ręcznej seniorów

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

1 miejsce

6 pkt 61-51

2 miejsce

2 pkt 60-59

3 miejsce

2 pkt 61-65

4 miejsce

2 pkt 61-68

Najlepszy zawodnik turnieju

LKS OSiR Komprachcice

Najlepszy strzelec turnieju

MKS Wieluń

Najlepszy bramkarz turnieju

Olimp Grodków

Najwybitniejsza postać turnieju

SPR Ruda Śląska

Moto Jelcz Oława

Jelcz Laskowice

LKS OSiR Komprachcice

Olimp Grodków

SPR Ruda Śląska

MKS Wieluń

LKS OSiR Komprachcice

Krzysztof Juros

Michał Bernaś

Łukasz Romantowski

Krzysztof Płonka

(podajemy za osir.komprachice.com.pl)

Rafał Barański - bramkarz drużyny
i jej kapitan - odbiera list
gratulacyjny z rąk Wójta Pawła
Smolarka, z prawej
Przewodniczący Rady Gminy -
Antoni Wencel.

Prezes Klubu - Arnold Jendryca - to
nie tylko dobry duch zespołu, ale
solidna podpora organizacyjna
szczypiornistów. Za swoją pracę
zebrał zasłużone oklaski od
sportowców i publiczności.

Mirosław Nawrocki (z tyłu) jako
trener klubu zdobył z piłkarzami
z Komprachcic wiele znakomitych
miejsc i wysforował gminną
drużynę do grupy najlepszych
w II lidze. Gratulujemy!

Zapraszamy do korzystania z kompleksu sportowego "Orlik"
(Komprachcice, ul. Rolnicza 8)

W celu rezerwacji godzin, prosimy o kontakt:
boisko trawiaste: maciek.osir.komprachcice@onet.pl
boisko wielofunkcyjne: bartek.osir.komprachcice@onet.pl

Przed skorzystaniem z kompleksu boisk należy zapoznać się z regulaminem
korzystania z obiektu, procedurą wypadkową oraz instrukcją ewakuacji.www.osir.komprachcice.com.pl


