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Raz w roku przychodzą dni, gdy na dworze jest coraz
zimniej, a w naszych domach i sercach - coraz cieplej.
Jest świątecznie, serdecznie i rodzinnie.
Choinka migocze światłami, a stosy prezentów
piętrzą się wokół.
Świat wypełniony jest życzeniami...
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ŚWIĘTE SZOPKI
Jak co rok o miano najbardziej oryginalnej szopki stanęły małe arcydzieła uczniów z terenu gmin: Komprachcice, Prószków, Łubniany,
Chrząstowice i Dobrzeń Wielki. Laureatów poznaliśmy 13 grudnia.
Były kolędy, nagrody i świąteczna atmosfera. O szczegółach piszemy
na stronie 4.

KOMPRACHCICE - SIEDZIBĄ MIKOŁAJA?
I TO NIE JEDNEGO!
6 grudnia, na kilka godzin Komprachcice stały się sztabem oczekiwanego w każdym domu, przez małych i dużych - Świętego Mikołaja. Wśród
zapracowanych tego popołudnia mikołajowych pomocników debiutowała siedemnastoletnia Sandra Spyrka z Komprachcic, uczennica Zespołu Szkół w Chróścinie. Więcej na stronie 5.

CHMIELOWICE

JESTEŚMY RAZEM
Wzruszającym koncertem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chmielowicach rozpoczął się w tym sołectwie coroczny świąteczny
kiermasz. O szczegółach piszemy na stronie 7.

2

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE

HEJ! KOLĘDA, KOLĘDA...
III FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
Regulamin
1. Organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice
2. Cele:
• Popularyzacja pieśni i piosenek związanych
z tematyką Bożego Narodzenia
• Inspiracja do rozwoju własnej kreatywności
• Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie
aktywności muzycznej.
3. Uczestnicy:
Do udziału w Festiwalu zapraszamy solistów, zespoły wokalne
oraz wokalno instrumentalne w następujących kategoriach:
• Kategoria I soliści do lat 14
• Kategoria II zespoły wokalne i wokalno
instrumentalne do lat 14
• Kategoria IIIsoliści powyżej 14 lat
• Kategoria IV zespoły wokalne i wokalno
instrumentalne powyżej 14 lat.
4. Wymagania:
• Uczestnicy konkursu wykonują dwie kolędy (lub
pastorałki) w tym obowiązkowo jedną tradycyjną
polską.
• Łączny czas trwania utworów nie może przekroczyć
8 minut.
• Dopuszcza się możliwość użycia podkładu
muzycznego.
• Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem
obowiązującym i nie podlegają zmianom.
5. Zgłoszenia:
Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez
wypełnienie karty uczestnictwa na adres Biura
Organizacyjnego Festiwalu do 11 stycznia 2010 • Po tym
terminie karty nie będą przyjmowane.
6. Jury oceniać będzie:
• Dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy
• Walory wokalne
• Interpretacja utworu
• Ogólne wrażenie artystyczne
7. Nagrody:
Jury festiwalowe nagrodzi pierwsze trzy miejsca w każdej
kategorii.
8. Sprawy organizacyjne:
• Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz
obsługę akustyczną
• Uczestnicy zapewniają sobie instrumenty we
własnym zakresie
• Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
9. Biuro Organizacyjne Festiwalu:
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Niemodlińska 2
46-070 Komprachcice
tel/fax: (077) 4646 222
0 515 105 505
www.sokkomprachcice.atol.com.pl
e-mail: sok@atol.com.pl

GMINA NIE GRA W TOTKA
− z Wójtem Gminy Komprachcice, Pawłem Smolarkiem rozmawia Dagmara Syguła
− Jaki w Pana odczuciu był mijający właśnie rok?
− Generalnie rok 2009 był bardzo trudnym rokiem, bo w naszej gminie przeprowadzaliśmy
wiele zadań inwestycyjnych – skomplikowanych, kosztownych, ale potrzebnych naszej
społeczności. Najpoważniejszymi zadaniami były przebudowy dróg, w tym realizacja
zadań finansowanych w ramach tak zwanych „schetynówek”. Remonty i budowy dróg,
to takie spektakularne zadania, których efekt doskonale widać, w przeciwieństwie
do kanalizacji, a przecież ta sieć, podobnie, jak wodociągowa też jest ciągle
rozbudowywana.
− I zapewne pochłania wiele pieniędzy...
− W 2009 roku z budżetu gminy wydaliśmy na rozbudowę kanalizacji, czyli przedłużenia
sieci, wykonania przyłączy do granicy posesji ponad 2 700 000 zł, nie wliczam
tutaj inwestycji wykonanej przez dewelopera, który zainwestował w działki przy
ulicy Rzecznej w Dziekaństwie, a my ten koszt musieliśmy mu zwrócić. Na drogi,
to jest na dokumentację i prace budowlane wydaliśmy ponad 3 000 000 złotych,
na rozbudowę wodociągu - 220 000, postawiono nowe wiaty przystankowe za 35 000
zł, wykupiono drogi od prywatnych właścicieli na kwotę 95 000 złotych, w Urzędzie
Gminy wyremontowaliśmy salę obrad, która przypominała nam okres głębokiego
komunizmu – to był koszt 130 000 złotych, wtedy też odświeżono korytarze urzędu.
Na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
zakupiono koparkę, wyposażono orkiestrę w instrumenty dzięki udziałowi w Programie
Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy, w przedszkolach i szkołach zrealizowano
projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podpisano umowę
na budowę placów zabaw w sołectwach, w Chmielowicach wybudowano szatnię LZS.
Na dachu gimnazjum umieszczono kolektory słoneczne, które grzeją wodę dla szkoły
i hali sportowej. Koszt wykonania wyniósł 30 000 zł i w ramach oszczędności zwrócił się
już w pierwszym roku.
− Tak wiele przedsięwzięć inwestycyjnych z pewnością sytuuje gminę Komprachcice
w czołówce gmin o wysokiej aktywności inwestycyjnej?
− Cały budżet oscylował w granicach 26 000 000 zł, na inwestycje przeznaczyliśmy
9 000 000 zł i jest to jeden z najwyższych wskaźników udziału wydatków inwestycyjnych w całości budżetu w województwie opolskim.
− Polityka inwestycyjna gminy sprawia, że nie tylko obecnym mieszkańcom żyje
się lepiej, ale także wzrasta popularność sołectw, jako potencjalnych miejsc
zamieszkania...
− Zależy nam na podnoszeniu standardu zamieszkiwania w gminie. Poprawa jakości
życia, to nasz długofalowy cel, który sprawi, że w gminie Komprachcice będzie żyło
się lepiej. Rozbudowa infrastruktury, to nasze zadanie strategiczne. Oczywiście mam
świadomość, że niektórych oczekiwań nigdy nie spełnię, ale gmina nie gra w totka, więc
wszystkich zamierzeń nie zrealizujemy i zawsze ktoś będzie niezadowolony.
− Budowa placów zabaw ruszy już wiosną, czeka nas realizacja kolejnego kontraktu
budowy kanalizacji, co dalej?
− Jest już projekt ośrodka szkoleniowo-sportowego przy boisku OSiR na ulicy Rolniczej,
zostanie tam wybudowany kompleks w ramach programu Orlik 2012. Rozpoczynamy
kolejny etap kanalizacji. Nie wiadomo więc, jaki będzie przyszły rok w zakresie budowy
dróg, bo wszystkie środki inwestujemy w budowę sieci. Na pewno rok 2010 nie będzie
łatwiejszy pod względem inwestycyjnym i budżetowym od tego.
− Czy mógłby Pan zdradzić czytelnikom, co w 2009 roku sprawiło Panu największą
radość w działalności publicznej?
− Mnie nigdy nic nie zadowala, takim jestem człowiekiem. Cieszy mnie jednak, że udało się
tak wiele zrobić, mimo kłopotów, kryzysu, obcinania subwencji. Ulica Niezapominajek
w Chmielowicach po 30 latach została zbudowana, z problemami w fazie projektowej
i wykonawczej, ale w końcu zakończona powodzeniem. Wiem, jak bardzo ta inwestycja
była potrzebna, bo mieszkańcy dzwonili do urzędu z podziękowaniami za to, że
droga została wybudowana. Pewne rzeczy cieszą, ale jednak niedosyt pozostaje.
Jak zaspokoimy swoje oczekiwania? Wiele zależy od polityki rozwojowej państwa,
na poziomie lokalnym doprowadziliśmy zarządzanie do bardzo wysokiego poziomu,
dzięki kierownikom referatów i pracownikom nie marnujemy szans, jakie dają nam
fundusze zewnętrzne.
− Jak planuje Pan spędzić tegoroczne święta?
− W domu; zawsze święta spędzam w domu. Cieszę się bardzo, bo przyleciał do nas
wnuczek z Irlandii, więc będzie bardzo rodzinnie. Nigdy nie wyjeżdżam.Uważam swoją
gminę, swoją małą ojczyznę za najważniejsze miejsce.
− Kultywuje Pan tradycyje świąteczne?
− Tradycje lokalne, regionalne, znane od dziecka i ściśle przestrzegane do dzisiaj. Wielka
w tym zasługa mojej żony, która spaja pokolenia i pilnuje, żeby nasze świąteczne
tradycje obowiązywały.
− A jakiego prezentu oczekuje Pan pod choinką?
− Spokoju. Dla mnie najważniejszym prezentem jest rodzina, chcę zobaczyć ich uśmiech,
poczuć radość z tego, że jesteśmy razem. Życzę sobie i innym, aby nic w tych dniach
się nie wydarzyło. Nie chciałbym odchodzić od świątecznego stołu, aby zajmować się
sprawami gminy. Wiem jednak, że wykonując tę pracę trzeba się liczyć z tym, że nawet
w święta mogę być potrzebny nie tylko rodzinie.
− Dziękuję za rozmowę i życzę zatem spokojnych świąt.
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KOMPRACHCICE
AKADEMICKA EDUKACJA
PRZEDSZKOLAKÓW
„Akademia przedszkolaka” wdrażana jest w czterech publicznych
przedszkolach naszej gminy. To kolejny projekt realizowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W czterech placówkach: w Chmielowicach, Komprachcicach,
Ochodzach i Polskiej Nowej Wsi oraz dwóch oddziałach
przedszkolnych w Wawelnie i Domecku trwa realizacja projektu
edukacyjnego „Akademia Przedszkolaka”, którego celem jest przede
wszystkim rozwój szans rozwojowych dzieci z terenów wiejskich
i zwiększenie możliwości korzystania z edukacji przedszkolnej. Idea
projektu jest zgodna z celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej).
Bezpośrednim efektem projektu będzie zwiększenie udziału
przedszkolaków w zajęciach o charakterze edukacyjnym,
zwiększenie liczby dzieci biorących udział w edukacji przedszkolnej
i jednocześnie podniesienie szans rozwojowych dzieci z terenów
wiejskich, a także stworzenie większej możliwości korzystania
z edukacji przedszkolnej przez dzieci rodziców pracujących bądź
zamierzających podjąć pracę. Rezultatem projektu jest również
profilaktyka postawy ciała i wymowy przedszkolaków. To ważne
społecznie cele, bo przedszkola pełnią funkcję przede wszystkim
edukacyjną, nie mają być tylko miejscem opieki nad dzieckiem na
czas nieobecności rodziców.
Projekt obejmuje m.in.
•
wydłużenie czasu pracy przedszkoli (w Chmielowicach,
Komprachcicach i Polskiej Nowej Wsi do 17.00 (było do
16.00) ; w Ochodzach od 6.30 do 16.30 (bez projektu było
7.00-16.00); Wawelno do 15.00 (wcześniej było do 13.00),
Domecko do 16.30 (było do 16.00)
•
logopedyczne badania przesiewowe i indywidualną terapię
logopedyczną
•
zajęcia ruchowe – rytmika (1x w tygodniu)
•
zajęcia z języka angielskiego(2 x w tygodniu po pół
godziny)
•
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (2 x w tygodniu po pół
godziny)
Wybranie takich, a nie innych działań, a także określonego czasu
pracy przedszkoli jest wynikiem analizy badania ankietowego
przeprowadzonego wśród rodziców w poszczególnych placówkach.
Dodatkowo zamieszczenie w projekcie zajęć z gimnastyki
korekcyjnej oraz terapii logopedycznej ma swoje podstawy wynikach
z badań przesiewowych przeprowadzonych w placówkach w roku
poprzednim.
W projekcie biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do ujętych
w nim placówek, zamieszkujące Gminę Komprachcice. Udział w tym
przedsięwzięciu edukacyjnym był możliwy po uprzednim podpisaniu
odpowiedniej zgody przez rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka.
Ważne, że nabór beneficjentów do udziału w Akademii jest ciągły
i bezpłatny. W każdej chwili zatem można zapisać dziecko do
przedszkola, o ile placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
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OCHODZE
WSPÓLNE KONCERTOWANIE
Trwa realizacja międzynarodowego projektu „Promowanie kultury
partnera przez wspólne występy i warsztaty muzyczne”. Dwie
orkiestry: polska i czeska wspólnie uczą się na warsztatach oraz
koncertują. Ostatnio - 14 listopada, na spotkaniu w Ochodzach,
gdzie uczestnikom projektu towarzyszyli członkowie i goście
Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „Partner”, które było
współorganizatorem imprezy.
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności muzycznych
orkiestry Gminy Komprachcice oraz muzyków z Mesto Albrechtice.
Najprawdopodobniej jest to jedyny w województwie opolskim projekt,
w którym zaangażowani są muzycy z dwóch krajów, nie tylko wspólnie
koncertujący, ale także razem uczący się utworów pochodzących
z partnerskiego kraju.
- Dzięki wicestarościnie Mesto Albrechtice, pani Jitce Hanusovej
oraz współpracy partnerskiej zainicjowanej przez stowarzyszenie
„Partner” znaleźliśmy grupę muzyków i to jest tamtejszy
odpowiednik naszej orkiestry – mówi Waldemar Wencel, koordynator
projektu.
Stały skład czeskiej orkiestry wynosi siedemnaście osób, na warsztaty
przyjeżdża tzw. zespół mniejszy – sześć osób.
Na listopadowym spotkaniu w Ochodzach partnerstwo przybrało
wymierny kształt – przy smakowitej dziczyźnie dyskutowano, śpiewano
i grano. Stowarzyszenie „Partner” zapewniło kołacz i napoje. Orkiestry
z powodzeniem przygrywały także do tańca, a zarówno uczestnicy
projektu, jak i goście stowarzyszenia „Partner” bawili się świetnie,
doceniając kunszt muzyków.
- Dużo można się od Czechów nauczyć. Mają swój styl, staramy się
podpatrywać, jak na przykład grają czeską polkę. My niektórych
utworów nie czujemy tak, jak oni. Czesi grają lżej, dla nich to
prawdziwa zabawa. My traktujemy granie bardzo poważnie –
zdradza pan Waldemar.
Wymiernym efektem projektu jest m.in. zakup instrumentów: tuby,
puzonu, saksofonu tenorowego, altowego, klarnetów, fletów, barytonu,
tenoru.
W czerwcu 2010 roku nastąpi oficjalne zakończenie projektu – będzie to
festyn, podczas którego zaprezentują się oba zespoły muzyków.
- Praca przy projekcie trwa cały czas, organizacja warsztatów,
rozliczenia, konieczne wyjazdy do Czech, w celu ustalenia szczegółów
- to wszystko wymaga dużo czasu – tłumaczy Waldemar Wencel.
D agmara Syguła
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICE

SKŁAD ORKIESTRY GMINY KOMPRACHCICE
Andrzej Bojarski – dyrygent
Tadeusz Berlik – klarnet
Dobiesław Modrzewski – klarnet
Marcin Wencel – klarnet
Waldemar Wencel – kornet
Gerard Wójcik – kornet
Tomasz Styra – kornet
Patryk Barton – kornet
Marcin Niedworok – kornet
Piotr Pach – trąbka
Dominika Gambiec – trąbka
Andrzej Kotula – trąbka
Józef Wocka – tenor
Klaus Barton – tenor
Krzysztof Bomba – tenor
Dominik Niestrój – tenor

Szymon Wieczorek – tenor
Mariusz Krękiewicz – tenor
Elwira Szymańska – saksofon altowy
Dominika Kokula - saksofon altowy
Piotr Kampa - saksofon tenorowy
Franciszek Wilczek – puzon
Tomasz Pyka – puzon
Rafał Ramola – tuba
Franciszek Wocka – tuba
Norbert Jaszkowic – instrumenty
perkusyjne
Gerard Gliniorz - instrumenty
perkusyjne
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DOBRE WIEŚCI

RENATA GLINIORZ UTYTUŁOWANA
PRZEZ MARSZAŁKA
Podczas X Jubileuszowej
Edycji Nagród Marszałka
Województwa
Opolskiego
dla Animatorów i Twórców
Kultury tę wyjątkową nagrodę
Marszałek
Województwa
Opolskiego, Józef Sebesta
wręczył Renacie Gliniorz.

Statuetka została przyznana
przedstawicielce Komprachcic
za jej twórcze zaangażowanie
w
utworzenie
Attonare
i kierowanie zespołem, za
sukcesy, które dzięki jej
kierownictwu zespołowi udało
się osiągnąć oraz za prowadzenie
zespołu Skenada. Doceniono
również postawę społeczną
pani Renaty i wspieranie przez nią i zespół akcji humanitarnych, m.in.
na rzecz Fundacji Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu.
Marszałek dziękował serdecznie wszystkim laureatom za wielki
wkład pracy w rozwój rozmaitych inicjatyw kulturalnych i promocję
województwa opolskiego w kraju i poza jego granicami.
- Byłam zaskoczona tą nagrodą – przyznaje Renata Gliniorz. – To
przyjemny akcent w mojej pracy, ale to nie tylko moja zasługa,
to zasługa wszystkich, którzy w tej pracy mnie przez całe lata
wspierali. Przede wszystkim: młodzież. Gdyby nie ci młodzi
ludzie, zaangażowani, pełni energii i chęci, których cieszy to, że
są w Attonare, w Skenadzie nie byłoby mnie, takiej, jaka jestem
teraz. To, że Attonare osiąga takie sukcesy, to również zasługa pani
dyrektor, Anny Koszyk – dziękuje laureatka.
Renata Gliniorz od 2000 r. prowadzi zespół Attonare, który cztery lata
działał przy parafii, a potem, do teraz przy Samorządowym Ośrodku
Kultury. Attonare kojarzy się w gminie Komprachcice z prestiżem,
a o śpiewaniu w nim marzą już uczniowie szkół podstawowych.
- Cały czas się rozwijamy, zespół przechodzi rotacje, ale zawsze
zostają w nim najbardziej zaangażowani i najbardziej z zespołem
związani. A to daje nadzieję i chęć, by wciąż działać – mówi Renata
Gliniorz.
Dagmara Syguła

KOMPRACHCICE - SOK

SZOPKI – MAŁE ARCYDZIEŁA
Rozdanie nagród za wyjątkowo piękne szopki odbyło się
13 grudnia w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury.
Grand Prix pojechało do Chrząstowic.
Tradycyjnie w grudniu odbywa się w Komprachcicach konkurs szopek
bożonarodzeniowych, który dawno już przekroczył granice gminy.
Komisja konkursowa w składzie: Marta Ostrowska, Linda Wencel oraz
Renata Gliniorz dokonała oceny każdej z szopek, za najlepszy uznając
pomysł wykonania szopki z użyciem wosku ze świecy, którą zbudował
Marceli Sordoń z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.
Rozdanie nagród odbyło się w prawdziwie świątecznej atmosferze:
kolędy śpiewało rodzeństwo Waliczków z Domecka: Teresa, Emilia
i Krzysztof, a na scenie zachwycała szopka zaaranżowana przez Lindę
Wencel ze ściętych pni drzew. Dyrektor Samorządowego Ośrodka
Kultury, Anna Koszyk osobiście wręczała młodym artystom nagrody.
Dag

NAGRODZENI
Grand Prix – Marceli Sordoń PSP Chrząstowice
I miejsce – Karolina Jurek z PSP Polska Nowa Wieś
II miejsce – Nikola Gajda i Magdalena Wocka ZS Zimnice Wielkie
oraz Kamil Kałuża z PSP Luboszyce
III miejsce – Paulina Gola PSP Komprachcice oraz Kuba Szypulski
i Julia Odelga PSP Komprachcice
Wyróżnienia
Agnieszka Jańczyk, Weronika Gruca, Ewa Sosińska, Wanessa
Schafhirt, Natalia Jawna, Dominika Pudełko, Jakub Dudek, Monika
i Julia Miedek, Rafał Pytel, Kamil i Dominika Niesłony, Dawid
Niedworok, Marcel Niesłony, praca zbiorcza klasy III z PSP Domecko
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III Przegląd widowisk teatralnych przedszkolaków

HERODZIKI

REGULAMIN
OGANIZATORZY: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
TERMIN: 24 stycznia 2010
MIEJSCE: Sala widowiskowa SOK- u w Komprachcicach
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 15:00
CELE PRZEGLĄDU:
Kształtowanie u dzieci potrzeby obcowania ze sztuką
Stymulowanie twórczej aktywności dziecka
Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości poprzez wczuwanie się
w akcję inscenizacji, którą tworzą wydarzenia związane z „Bożym
Narodzeniem”
Kształtowanie poczucia własnej wartości i wyników pracy w grupie
Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i dostrzegania takich
wartości jak: szacunek do życia i drugiego człowieka.
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Niemodlińska 2
46-070 Komprachcice
tel/fax: (077) 4646 222
0 515 105 505
www.sokkomprachcice.atol.com.pl
e-mail: sok@atol.com.pl
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SZTAB MIKOŁAJA W NASZEJ GMINIE
Wydawałoby się, że na popołudnie i wieczór zmęczony roznoszeniem
paczek święty Mikołaj zjechał 6 grudnia z Rovaniemi do Komprachcic.
Wraz z nim dotarło do naszej gminy jeszcze kilku innych Mikołajów
oraz wielu ich pomocników w czerwonych czapeczkach. Czekali
na nich mieszkańcy stolicy gminy i Osin.
Akcja „mikołajowa” odbywa się w tych dwóch sołectwach co rok.
Organizatorkami przedsięwzięcia są sołtyski: Anna Koszyk i Maria
Lauterbach, w działaniach wspiera ich Samorządowy Ośrodek Kultury
oraz Parafia Św. Franciszka z Asyżu, a przede wszystkim mieszkańcy
Komprachcic i Osin. 450 paczek ze słodyczami przygotowanych dzięki
ofiarności ludzi i sponsorów trafiły do dzieci i młodzieży, a 25 do osób
chorych. W Komprachcicach Mikołaje ruszyli w trasę według ulic,
w Osinach – wszyscy spotkali się na placu rekreacyjnym, przy boisku.
Zanim jednak wyczekujący świętego spotkali się z nim w grudniowy
wieczór, w Samorządowym Ośrodku Kultury trwały przygotowania do
wyprawy; spod sali odjechały samochody świątecznie przystrojone
oraz wóz strażacki, który zabezpieczał przejazd i informował zebranych
na ulicach, że Mikołaj się zbliża. Na ulice wyszli rodzice i dziadkowie
wraz z dziećmi, które dzierżyły w rękach latarenki adwentowe. Dzieci
otrzymywały paczki, a dorosłych Śnieżynki częstowały cukierkami.
Dag
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KOMPRACHCICE
Z POSŁEM ZA PAN BRAT

KOMPRACHCICE
CZYTANIE ROZWIJA

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
7 grudnia gości w swojej placówce wybitnych gości – jeden,
tradycyjnie przyniósł świąteczne paczki, a drugim był zaproszony
specjalnie na tegoroczne „mikołajki”: poseł do Sejmu RP, Ryszard
Galla.
Mikołaj obdarował najgrzeczniejszych uczniów – okazało się, że na paczki
w tym roku zasłużyli wszyscy. Ryszard Galla razem z młodzieżą miał też
okazję do przypomnienia wydarzeń z październikowej wycieczki do
Warszawy. Wyprawa do stolicy odbyła się pod hasłem „Śladami naszego
Patrona ks. Jana Twardowskiego”. Dzięki pomocy posła, komprachciccy
uczniowie zwiedzili również Sejm. Zaproszenie na świąteczną imprezę
była formą podziękowania za opiekę podczas wycieczki. Ryszard Galla
opowiedział, jak on obchodził św. Mikołaja. Od młodzieży otrzymał
własnoręcznie wykonany album „Pamiątka z wycieczki po Warszawie”.
Dag

Publiczne Przedszkole w Komprachcicach uczestniczy w kampanii
„Cała Polska czyta dzieciom”. Tym samym placówka kształtuje nawyk
czytania, co dobrze wpływa na rozwój dzieci. By uatrakcyjnić tę formę
edukacji, akcja w przedszkolu zaczęła się od głośnego odczytania
bajki o Czerwonym Kapturku przez posła na Sejm RP, Ryszarda Gallę.
Kampania rozpoczęła się 23 listopada i zakłada prócz głośnego czytania
bajek i innych opowieści ścisłą współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną.
Motto kampanii brzmi „Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na
mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy
dzieciom”. Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga
zrozumieć siebie i innych. Do tego trzeba zachęcać już małe dzieci. Co ważne,
czytanie chroni również nasze pociechy przed uzależnieniem od telewizji
i komputerów oraz wzmacnia więź emocjonalną z rodziną. Systematyczny
kontakt z książką przyczynia się do kształtowania umiejętności uważnego
słuchania, budzi wrażliwość estetyczną oraz zachęca do podejmowania
różnorodnych form twórczości.
Dyrektor placówki, Danuta Oborska zapowiada, że do głośnego czytania
będzie co miesiąc zapraszany inny znany gość.
Dag

WAWELNO
LIDER W LOKALNYM ŚRODOWISKU
Warsztaty pod nazwą „Jak być liderem we własnym środowisku?” odbyły
się w grudniu. Zajęcia edukacyjne skierowane zostały do uczniów Szkoły
Podstawowej w Wawelnie, wzięło w nich udział 13 uczniów. Warsztaty
obejmowały zagadnienia związane z pracą w grupie, wzmacnianiem
zespołu, tworzeniem lokalnych projektów i promocją miejscowych walorów,
a także z funkcjonowaniem samorządu gminnego. Zajęcia prowadzone
metodami aktywnymi, poprzez zabawę i wspólne zaangażowanie spotkały
się z wielką aprobatą.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Lokalny Lider Edukacji – Wawelno
2009” i finansowane były przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

ODESZŁA OD NAS PANI EDYTA OLIWA
„Ludzka dusza jest jak tęcza nad przepaścią,
Jak całe życie znika.
I tak wielki żal
Jakby zgasła czyjaś miłość
- tych, co pozostali, przenika”
Edyta Oliwa byłą nauczycielką Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi od roku 1997. Wspaniała
polonistka, wychowawca, pedagog, przyjaciel, mama dwójki cudownych chłopców, sześcioletniego Dominika i dwuletniego Pawełka.
Przepracowała w naszej szkole trzynaście lat. Zawsze będziemy pamiętać, z jaką pasją i oddaniem poświęcała się swojej pracy. Edyta
była nauczycielem z powołania. Gdy zdawała egzamin na nauczyciela dyplomowanego, jeden z ekspertów komisji egzaminacyjnej
stwierdził, że chciałby, aby taki właśnie polonista uczył jego dzieci. Nie ma chyba wyższej oceny dla nauczyciela. Apele, uroczystości
szkolne, Jasełka przygotowywane przez nią, to prawdziwy profesjonalizm, pełne zaangażowanie i entuzjazm. Zawsze służyła radą
i pomocą wszystkim uczniom, rodzicom, a także nam – nauczycielom. Była przygotowana do pełnienia misji nauczycielskiej w pełnym
tego słowa znaczeniu.
Odejście od nas Edyty, to wielka strata dla naszego środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego. Będzie nam jej bardzo brakować.
Współpracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
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CHMIELOWICE
KOBIETY RZĄDZĄ!
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która wypiekami i pierożkami także zapełniła własne stoiska. Szkoła
zapewniła także program artystyczny, który rozpoczął świąteczny
kiermasz. Uczniowie zaśpiewali w chmielowickim kościele kolędy,

Trzy lata temu grupa kobiet postanowiła powołać Koło Kobiet
przy Towarzystwie Przyjaciół Chmielowic. Dzisiaj są inicjatorkami
najważniejszych wydarzeń w sołectwie.
Koło Kobiet nie działa formalnie, jako osoba prawna, nie ma więc obowiązku
powoływania władz, jednak od początku było wiadomo, że ster trafi w ręce

Nauczycielki z PSP w Chmielowicach zadbały o oprawę artystyczną kiermaszu

Tegoroczny kiermasz świąteczny
Ewy Wittke, radnej Rady Gminy Komprachcice. Towarzyszy jej grupa
pań, którym przypisane są konkretne i to całkiem poważne obowiązki.
Natalia Ozdoba pilnuje finansów Koła, Kornelia Pawleta jest specjalistką
od wypieków (jej przepis na piernik prezentujemy obok), Halina Kotula,
Dorota Elias i Małgorzata Dudek artystycznie „nadzorują” wykonywanie
koron i wianków, Wanda Bartkowiak tworzy oryginalne pocztówki i karty
wizytowe. Trzonem Koła są również Maria Gwizdak, Krystyna Zimermman
i Małgorzata Mocia. Niektóre z mieszkanek Chmielowic włączają się
w działania grupy od czasu do czasu. Dzisiaj wiele przypadkowych
znajomości z Koła przerodziło się prawdziwe przyjaźnie.
- Wszystko zaczęło się od wspólnych rozmów i stwierdziłyśmy, że
powinnyśmy jako kobiety zrobić coś dla siebie i innych kobiet –
przypomina Ewa Wittke.
Rozmowy, wymiana doświadczeń, dzielenie się przepisami kulinarnymi,
wspólne zajęcia jogi (niebawem powrócą do Chmielowic), czy tradycyjne,
wielkanocne zdobienie jaj, to główne propozycje dla kobiet z Chmielowic,
do których panie zachęcają koleżanki z Żerkowic i Dziekaństwa.

wzruszając zebranych swoimi naturalnymi i szczerymi interpretacjami
tych popularnych pieśni. O oprawę artystyczną zadbały nauczycielki:
Maria Stemporska, Dorota Frącz-Warchoł, Anna Tomas i Karolina Sroka.
Po koncercie, na plac przy kościele przyjechał św. Mikołaj, który rozdzielał
wśród grzecznych dzieci słodkości. Specjalne „koksowniki” dawały ciepło
i niepowtarzalny klimat, a budki kiermaszowe wykonane i udostępnione
przez radnego Edwarda Odelgę zostały świątecznie przystrojone.
Dagmara Syguła

W KUCHNI Z NASZYMI CZYTELNIKAMI
PIERNIK PANI KORNELII
Ubić razem, bardzo dokładnie 2 jajka z 1,5 szklanki cukru, cukrem
waniliowym (lub wanilinowym). Następnie dodać 2 szklanki mąki
wymieszane z dwiema łyżkami sody i delikatnie wymieszać, dodając:
szklankę zmielonych lub drobno posiekanych orzechów, pokrojony
ananas z jednej puszki oraz sok z tego ananasa. Całość wylewamy na
blachę wysmarowaną tłuszczem i pieczemy w temperaturze 180 st. przez
40 minut.
Na wierzch upieczonego ciasta, zaraz po wyciągnięciu z pieca nakładamy
masę, którą przygotowujemy mieszając (można również użyć miksera):
kostkę imperiału, pół kostki masła, pół szklanki cukru, 1 cukier waniliowy
(lub wanilinowy). Masę posypujemy orzechami, kokosem, bakaliami tutaj pomoże nam wyobraźnia, a każdy w zasadzie produkt może trafić
na wierzch piernika.
Razem z panią Kornelią życzymy wszystkim Czytelnikom smacznego!
Zapraszamy do prezentowania swoich przepisów na łamach „Wieści
Gminy Komprachcice”. Prosimy o przesyłanie przepisów, wraz z co najmniej
jednym zdjęciem potrawy zapisanym w rozszerzeniu JPG na adres mailowy:
gazeta.komprachcice@wp.pl. Opublikujemy tylko te przepisy, które zostaną
podpisane przez autorów. Prosimy o załączenie informacji, że przesyłający
jest autorem lub właścicielem zdjęcia i wyraża zgodę na jego publikację.

- Pomysłów nam nie brakuje, a jeśli chcemy coś zrobić, to mamy
partnerów – szkołę, strażaków, księdza proboszcza, którzy chętnie
nam pomagają. Teraz planujemy zrobić taką babską imprezę, babski
comber – zapowiada Ewa Wittke.
Koło Kobiet jest współorganizatorem rodzinnej imprezy integracyjnej
w Chmielowicach „Mamo, tato baw się z nami”, chętnie też organizuje
wyjazdy pań do kina połączone z uroczystymi kolacjami. Po raz trzeci
w tym roku panie współorganizowały kiermasz świąteczny.
- Z dziesięciu kilogramów mąki, pod kierunkiem Kornelii piekłyśmy
pierniki, dekorowałyśmy je, a w tym czasie nasi mężowie, na podstawie
specjalnej receptury wytapiali smalec ze skwarkami – zdradza tajniki
przygotowania przysmaków Ewa Wittke. Na kiermasz przygotowano
również stroiki. W świąteczną akcję zaangażowały się również nauczycielki
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach oraz Rada Rodziców,
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VII EDYCJA
KOMPRACHCICKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ

I LIGA - TABELA PO 7. KOLEJCE
Poz.
Drużyna
Rozegranych
1
MARKAM OPOLE 		
7
2
GRON-TECH OPOLE
6
3
ZWSE COLUMBEX OPOLE
5
4
BOG STAR OPOLE 		
5
5
ASTRUM OPOLE 		
5
6
RYBNIOS RYBNA 		
6
7
SZRON BIS ŁUBNIANY
6
8
STARA GWARDIA OPOLE
6
9
SĄSIEDZI OPOLE 		
6
10
FORZA OPOLE 		
6

II LIGA - TABELA WYNIKÓW PO 7 KOLEJCE
Poz.
Drużyna
Rozegranych
1
HOLLAND CONTRACTING
7
2
BAUMAR PNW 		
6
3
FADOME TEAM ZŁOTNIKI
7
4
GRUNT OPOLE 		
6
5
ADBOX-FOOTBALL OPOLE
6
6
LZS „GAZOWNIK” WAWELNO 6
7
SERGIO PRÓSZKÓW
7
8
ESTUDIANTES-TOMMI OPOLE 6
9
GRUPA JD OPOLE 		
6
10
GALA DACHY OCHODZE
7
11
PRO-MONT OPOLE 		
6

Bramek
14
4
6
11
11
-4
-3
-3
-11
-25

Bramek
21
29
11
3
-4
3
-1
-9
-15
-19
-19

Punkty
18
13
12
9
8
8
7
4
3
1

Punkty
19
16
12
10
10
9
9
9
3
3
3

III LIGA - GR. A - TABELA WYNIKÓW PO 7. KOLEJCE
Poz.
Drużyna 		
Rozegranych Bramek Punkty
1
BRUTAL OPOLE 		
6
25
18
2
ZAODRZE OPOLE 		
7
14
18
3
PIORUN ZAODRZE 		
6
20
15
4
TARTAK PRÓSZKÓW
7
11
12
5
OSM PRZYSZŁOŚĆ OPOLEI 6
-4
9
6
REAL OPOLE 		
7
-17
8
7
MANIEX TEAM OPOLE
6
-3
6
8
ZWM OPOLE 		
6
-7
6
9
ORZEŁ PRĄDY 		
7
-11
6
10
HAWI TEMPO OPOLE
6
-9
4
11
FIRSTONE CHRZĄSTOWICE 6
-19
1

III LIGA - GR. B - TABELA WYNIKÓW PO 7. KOLEJCE
Poz.
Drużyna
Rozegranych Różnica
1
BONGO OPOLE 		
7
44
2
CASTORAMA OPOLE
6
46
3
ECO OPOLE 		
6
24
4
GLADIATORS OPOLE
6
6
5.
FC GOLONA 		
6
13
6
FENIKS 			
6
0
7
CAMIL OPOLE 		
7
0
8
WILD DOGS 		
6
-22
9
NETPIONEER OPOLE
6
-17
10
NUTRICIA OPOLE 		
6
-32
11
OSM PRZYSZŁOŚĆ OPOLEII 6
-62

Punkty
21
18
15
12
9
9
6
6
4
1
0

RĘCZNA Z MIKOŁAJEM W TLE
6 grudnia w hali sportowej OSiR Komprachcice rozegrano Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej w kategorii juniorów. Wszystkie swoje
mecze wygrali juniorzy LKS OSiR Komprachcice. Nie było łatwo, bo
zawodnicy innych drużyn niechętnie oddawali pole.
Wyniki meczów z udziałem LKS OSiR KOMPRACHCICE:
LKS OSiR - GWARDIA 26-23 (11-10)
LKS OSiR - RUDA ŚLĄSKA 22-20 (14-8)
LKS OSiR - POLANKA /CZ/ 27-22 (12-13)
Klasyfikacja turnieju:
1. LKS OSiR KOMPRACHCICE
2. POLANKA nad ODROU /Czechy/
3. RUDA ŚLĄSKA
4. "GWARDIA" OPOLE
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz - VOJTECH NEUMIRTH /POLANKA/
Najlepszy strzelec - MARCEL UNGIER /OSiR/ - 25 bramek, 8,33 br./mecz
Najlepsi zawodnicy w zespołach:
"GWARDIA" OPOLE - Bartłomiej Musolf
POLANKA - Tomasz Ulman
RUDA ŚLĄSKA - Dominik Buczek
LKS OSiR - Sebastian Jurek

ŚWIĄT PEŁNYCH RADOŚCI, CIEPŁA I ZROZUMIENIA
ORAZ MOC ŚWIĄTECZNYCH SERDECZNOŚCI
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ARKADIUSZ TABISZ - DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KOMPRACHCICACH WRAZ Z ZESPOŁEM
Wydawca: Dagmara Syguła
E-mail: gazeta.komprachcice@wp.pl
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Nakład -1000 egz., ISSN 1642-6125
Na zlecenie Urzędu Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3
Tel. 77 403 17 00

Juniorzy LKS OSiR KOMPRACHCICE grali w składzie:
M. KRĘCICHWOST, S. LACHNIK, F. ŻYTYŃSKI - Denis PIKOS 4, Dawid
PIKOS 2, M. LELEK 1, S. JUREK 20, D. JENDRYCA, K. NIEDZIELSKI 3,
P. STACH 1, M. UNGIER 25, R. TRACZ 8, D. LABUSGA 10, K. DŁUGOSZ 1,
M. GABRIELCZYK, Mirosław NAWROCKI - trener.

WIEŚCI

GMINY
KOMPRACHCICE

