
Wakacje jeszcze trwają! SOK i OSiR
str. 7

GSP „PARTNER” w akcji
str. 6 

To będą dożynki! Domecko 2019  str. 4-5

KOMPR ACHCICE ,  OCHODZE

BEZPIECZNIEJ NA ROWERACH
Oddana właśnie do użytkowania ścieżka pieszo-rowerowa 
na trasie Komprachcice- Ochodze od razu zaczęła cieszyć 
się popularnością wśród mieszkańców obu sołectw, ale 
też rowerzystów spoza granic gminy. Wszyscy przy-
znają, że to jedna z ulubionych ścieżek turystycznych 
cyklistów – bezpieczna i wygodna.

Marian Kubic i jego żona Małgorzata (na zdję-
ciu) to mieszkańcy sąsiedniej gminy Prósz-
ków, do której przyjechali z innej części 
Polski. Turystyka rowerowa jest ich pasją 
i okazją do codziennej rekreacji, dlatego 
bliskość takich tras, jak ta w Ochodzach 
doceniają szczególnie:

– To przede wszystkim wygoda i bezpie-
czeństwo. Trasy, które szczególnie lubimy 
prowadzą przez obszar Borów Niemodliń-
skich, więc także przez gminę Komprachcice, 
bardzo nam się podoba to, że takich ścieżek 
jest tutaj tak dużo, a z tego, co słyszymy, bę-
dzie jeszcze więcej – mówi pani Małgorzata.
Marian Kubic to rowerzysta nie tylko doce-
niający walory rekreacji, ale również pasjo-
nat „szosówek” i poszukiwacz nowych tras 
rowerowych, zwłaszcza tych wiodących 
przez Bory Niemodlińskie. Przygotowuje 
własne mapy, posługując się numerami dróg 
leśnych, zaznaczając ważne punkty, istotne 
skrzyżowania. Razem z żoną przejeżdża 

bory od Dobrej (gm. Strzeleczki) do stawów 
niemodlińskich (Sangów).
– Staram się jeździć nie mniej niż 30 kilo-
metrów, a „szosówką” – kilka razy w se-
zonie – około setki. W ten sposób rocznie 
na rowerze przejeżdżam blisko sześć tysięcy 
kilometrów. Na terenie gminy Komprachcice 
moją ulubioną trasą jest ta przez Ochodze, 
Komprachcice, Polską Nową Wieś, Wawel-
no i powrót przez Domecko, Dziekaństwo 
do Prószkowa.

Dagmara Duchnowska
Więcej na str. 3
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Stowarzyszenie „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” 
przygotowuje się do edycji wyjątkowej książki, której 
premiera zaplanowana została na grudzień 2019 roku.

Znajdzie się w niej ponad setka podań 
i legend z obszaru Borów Niemodlińskich, 
a więc także te opowieści, które powinny 
zainteresować i zachwycić mieszkańców 
Gminy Komprachcice. To będzie najlepszy 
prezent na święta, o tym, jak będzie w osta-
teczności wyglądać – zdecydujecie właś-
nie Wy! Stowarzyszenie organizuje zbiórkę 
publiczną na dofinansowanie wydania 
publikacji. Organizatorzy zbiórki liczą, 
że uzyskają 5000 złotych na doszlifowanie 
graficznej formy książki. Wydawnictwo 
wsparł także Samorząd Województwa 
Opolskiego kwotą 5500 zł, nakład będzie 

też sprzedawany za symboliczną kwotę, 
ale już teraz każdy z Czytelników „Wieści” 
może wesprzeć edycję tego wyjątkowego 
przedsięwzięcia i sprawić, że będzie miało 
oryginalną oprawę. 

Projekt Partnerstwa Borów Niemodliń-
skich można dofinansować, wpłacając 
darowiznę na konto bankowe 
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złożyć datek bezpośrednio w Biurze 
Stowarzyszenia (Niemodlin, Rynek 52, 
nr zbiórki publicznej 2018/2047/OR) lub 
odszukać profil organizacji na Facebooku 
i tam pod właściwym linkiem dokonać 
wpłaty.

Lokalna Grupa Działania Part-
nerstwo Borów Niemodlińskich 
zakończyła nabory w ramach Pro-
gramu Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 oraz programu „Działaj 
Lokalnie”. Z obszaru gminy Kom-
prachcice wsparcie w obszarze 
PROW otrzymali:

Ludowy Zespół Sportowy GAZOW-
NIK w Wawelnie na budowę wiaty 
rekreacyjnej.

Planowana kwota realizacji pro-
jektu: ponad 160 000 zł, z czego 

129 280 zł to uzyskane w ramach 
LGD wsparcie; poddziałanie 19.2, 
Przedsięwzięcie 7 Lokalnej Strate-
gii Rozwoju – Aktywność- „Rozwój 
ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekre-
acyjnej, kulturalnej”.

Wsparcie w wysokości 10 000 zł 
na zadania grantowe w ramach 
projektu grantowego „Poprawiamy 
kondycję organizacji pozarządo-
wych w zakresie siedzib, kadr, 
działalności i jej promowania” 
(Przedsięwzięcie 7 Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju Aktywność Zakres 
tematyczny: Rozwój ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej lub rekre-
acyjnej lub kulturalnej) otrzymały 
organizacje:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wa-
welno na festyn chmielowy w 10 
urodziny Stowarzyszenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Do-
mecku na wyposażenie siedzi-
by Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Domecku

Dzięki programowi „Działaj Lo-
kalnie” dwie organizacje: Stowa-
rzyszenie „Razem dla Domecka” 
oraz Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Wawelno otrzymały dotację 
na projekty: „Działamy od dzie-
cka dla Domecka” (5700 zł) oraz 
„Odwiedzić i odpocząć w sadzie” 
(4775 zł).

Gratulujemy i z przyjemnością re-
alizację wszystkich przedsięwzięć 
będziemy przedstawiać w „Wieś-
ciach Gminy Komprachcice”.

PARTNERST WO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

PONAD 100! TYLKO 5000!

BORY WSPIERAJĄ LATEM
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Odcinek Komprachcice-Ochodze o długości 
3,5 kilometra jest jedną z pierwszych tras, 
które będą tworzyć gminną sieć ścieżek dla 
pieszych i rowerzystów.

Wartość tej inwestycji po przetar-
gu wyniosła 6 milionów, a dofinan-
sowanie - 4,7 miliona, po stronie 
gminy Komprachcice był też koszt 
dokumentacji. Jest to inwestycja 
realizowana w ramach strategii ni-
skoemisyjnej, liderem projektu był 
powiat opolski, z którym wniosek 
złożyło osiem gmin, w tym gmina 
Komprachcice. 

Mieszkańcy sołectwa Ochodze, 
w którym do tej pory nie było 
chodnika są z inwestycji bardzo 
zadowoleni. Poprawiła się ja-
kość komunikacji i bezpieczeń-
stwa na drodze, która ma status 
drogi wojewódzkiej (nr 429). 
Z trasy są zadowoleni zwłaszcza 
najmłodsi mieszkańcy Ochódz 
– już w wakacje mogli częściej 
korzystać z placu zabaw przy boi-
sku (tutaj kończy się ścieżka). Ucz-
niowie z klas III-VIII (na zdjęciu) 
zgodnie przyznają, że teraz jest 
bezpiecznie dojechać do spor-
towego centrum i wspólnie spę-

dzać czas. Od dnia uruchomienia 
ścieżki są tutaj dużo częściej niż 
wcześniej.

Ta inwestycja dla mieszkańców 
Ochódz była przez kilka miesię-
cy utrudnieniem, ale efekt cie-
szy i z pewnością będzie służył 
mieszkańcom przez długie lata. 
Ochodze, dzięki ścieżce nabrały 

nowego, innego charakteru. 
Został już wybrany wykonawca 
na budowę ścieżki pieszo-rowe-
rowej w Osinach, wzdłuż ulicy 
Lipowej. Otwarcie ofert przetar-
gowych na kolejną dużą inwestycję 
o podobnym charakterze, czyli 
budowę ciągu pieszo-rowerowego 
Polska Nowa Wieś – Wawelno na-
stąpiło 13 sierpnia 2019 r. Termin 

zakończenia tego przedsięwzięcia 
to wrzesień 2021.

Dagmara Duchnowska

Na zdjęciu od lewej: Bartek, Adam, Da-
wid, Kamila z siostrą Wiktorią, Dawid, 

Tomek i Kuba – młodzi mieszkańcy 
Ochódz, którzy dzięki bezpiecznej 

ścieżce spotykają się na boisku, gdzie 
wspólnie spędzają czas.

Towarzystwo Społeczno-Kultural-
ne Niemców na Śląsku Opolskim 
rozpoczyna realizację projektu 
„Opolski Senior – zapewnienie 
wsparcia osobom niesamodziel-
nym oraz ich opiekunom”. Głów-
nym celem realizacji projektu jest 
zwiększenie dostępu do usług spo-
łecznych świadczonych w woje-
wództwie opolskim na rzecz osób 
niesamodzielnych, starszych lub 
niepełnosprawnych oraz do usług 

wspierających takie osoby, które 
pozwolą przeciwdziałać ich mar-
ginalizacji i wykluczeniu społecz-
nemu. Projekt trwać będzie co naj-
mniej 3 lata, a w jego ramach w 20 
gminach zostaną zorganizowane 
zajęcia w klubach seniora (inicjato-
rzy zakładają, że w każdym klubie 
uczestniczyć będzie 20 seniorów), 
nastąpi wsparcie opieki nad osoba-
mi niesamodzielnymi oraz zostaną 
wdrożone inne formy aktywizacji, 

w tym rekreacji ruchowej, a tak-
że pomoc psychologów. Zajęcia 
w każdym klubie będą prowadzone 
przez animatora. TSKN utworzył 
także biuro obsługi seniora i za-
bezpiecza możliwość udzielania 
pomocy przez psychologów pod 
numerami telefonów: 509 456 578 
i 509 456 581. Zapraszamy na stro-
nę internetową: opolskisenior.pl, 
która również powstała w ramach 
projektu.

Projekt realizowany jest przez 
TSKN – Lidera projektu w part-
nerstwie z Regionalnym Ośrod-
kiem Polityki Społecznej w Opolu 
(ROPS) oraz Towarzystwem Do-
broczynnym Niemców na Śląsku 
(TDN) ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego 
na lata 2014 – 2020 Osi Prioryteto-
wej RPOP.08.00.00 Integracja Spo-
łeczna Działanie RPOP.08.01.00 
Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych. Cał-
kowita wartość projektu to 7 027 
195,86 PLN.

KOMPR ACHCICE ,  OCHODZE

BEZPIECZNIEJ NA ROWERACH

TOWAR Z YST WO SPO ŁEC ZNO–KULTUR ALNE NIEMCÓW NA ŚL Ą SKU OPOL SKIM

SENIORZY DO KLUBÓW!

W celu ułatwienia wymiany 
doświadczeń pomiędzy 

zaangażowanymi w zmiany miastami 
i społecznościami, Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) utworzyła 
w 2010 roku międzynarodową Sieć 

Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu 
(The WHO Global Age-friendly Cities 

and Communities Network). Sieć 
obecnie zrzesza 541 miast z 37 państw 

za całego świata.
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W  stodole jednego z  domostw 
w każde popołudnie od 5 sierpnia 
spotykały się mieszkanki Pucnika 
i przez kilka godzin przygotowy-
wały zbożowe 
bukiety i ozdo-
by do stworze-
nia korony. Jak 
zdradza Kari -
na Kasperek: 
w y s t a r c z y ł o 
skrzyknąć ludzi.
– Nic nie zmie-
niło się od trzydziestu lat, każdy 
chętnie bierze udział – mówi Re-
nata Kaduk, która razem z Hele-
ną Lellek odpowiada w tym roku 
za przygotowanie dożynkowej 
korony.
Kiedyś w Pucniku było dziesięciu 
rolników, ale zostało z nich tylko 
trzech, co jak widać nie ma wpływu 
na zaangażowanie społeczności 
w przygotowanie święta. Sama 
idea tradycyjnego wypełnienia 
święta plonów to jedno, ale takie 
spotkania mają też wymiar inte-
gracyjny.

Karina Kasperek wraz z mężem 
Antonim zadbali o miejsce, w któ-
rym odbywało się plecenie korony.
– Cieszy mnie, że tak dużo osób 

zareagowa ł o 
i   p rzychodzi 
pracować nad 
koroną – mówi 
pani Karina.
W stodole uło-
żone zostały 
zbiory z  pół , 
które w czerwcu 

i w lipcu zbierali przede wszystkim 
panowie. Na zewnątrz – stelaż, 
przy którym pani Helena i pani 
Renata mocują ściśle i symetrycz-
nie, podawane przez pomocników 
bukieciki. Skąd te niecodzienne 
umiejętności?
– Kiedyś usłyszałam: pomagaj-
cie młode dziewczyny, uczcie się. 
Zaczęłam więc tak robić i bardzo 
dużo się nauczyłam, ale przyznaję, 
że ostatni raz temu koronę robiłam 
dwadzieścia lat temu – zdradza 
Helena Lellek.
Renata Kaduk uważa, że takie 

umiejętności ma się w genach.
– Ja się tutaj wżeniłam, ale jak się 
już zaaklimatyzowałam, to bardzo 
chętnie przyłączyłam się do robie-
nia korony, gdy przychodził czas 
Pucnika.
Przygotowane „paczuszki” – bukie-
ciki po dziesięć kłosków zebrane 
i mocno związane – przynoszone 
są ze stodoły na podwórze, gdzie 
stoi opleciony zbożem stelaż. 
Tradycyjny wieniec ma kształt 
korony. Powstaje poprzez ople-
cenie szkieletu konstrukcyjnego, 
a  ramiona wieńca i  inne części 
oplatane są kłosami zbóż.
– A potem mocne ręce, mocny 
sznurek i ścisk – mówi pani Re-
nata. – Musi być cała ekipa ludzi, 
którzy pomagają, bo inaczej ro-
bilibyśmy koronę przez cały rok.
Tegoroczna korona jest skromna 
i bardzo tradycyjna, takie też wy-
magania zostały postawione wień-
com, które będą reprezentować 
gminę na dożynkach powiatowych.
– Kiedy byłam dzieckiem, to korony 
były bardziej zdobne: kwiatkami, 

wstążkami, łańcuszkami z nasion, 
czasami wyglądała jak choinka – 
wspomina Helena Lellek.

Dożynkowe wieńce zgodnie z tra-
dycją mają uosabiać urodzaj 
i dostatek, stąd też kiedyś obok 
zbóż w wieniec wplatano owoce 
i warzywa, a bywało, że do środka 
wkładano żywe pisklęta, co mia-
ło zapewnić zdrowy przychówek 
w gospodarstwie. Całość przy-
ozdabiano czerwoną jarzębiną, 
polnymi kwiatami oraz kolorowymi 
wstążkami. Jak mówią twórczynie 
korony, już od ponad dziesięciu lat 
odchodzi się od zbyt zdobnych ko-
ron i docenia się te, które skupiają 
się jedynie na prezentacji zbóż, 
charakterystycznych dla obszaru.
Korony przygotowane przez kom-
prachcickie sołectwa będzie moż-
na podziwiać podczas tegorocz-
nych dożynek (plakat z programem 
na str. 8).

Dagmara Duchnowska

DOMECKO, PUCNIK

WYSTARCZY SKRZYKNĄĆ LUDZI  

W Pucniku mieszka około 120 osób, z cze-
go ponad jedna czwarta uczestniczyła 
w przygotowaniu korony na tegoroczne 
dożynki. To niezwykłe dzieło sztuki i dowód 
uznania pracy rolników weźmie udział 
w  dożynkach parafialnych, gminnych 
i powiatowych.

Wspólne tworzenie korony to również okazja do rozmów i spotkań

Stelaż korony ma charakterystyczny kształt, zgodny z obowiązującymi 
wymaganiami i tradycją

Renata Kaduk (z lewej) i Helena Lellek (z prawej) dzielą się swoimi umiejętnościami 
z mieszkańcami Pucnika i dbają o to, by korona miała doskonały kształt i wygląd

Karina Kasperek (z prawej) razem z mężem zadbała o miejsce do spotkań
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z Angeliką Giza, Prezesem Stowarzyszenia 
„Razem dla Domecka” oraz Wiceprzewodni-
czącą Rady Gminy Komprachcice – rozmawia 
Dagmara Duchnowska

Sołectwo Domecko jest w tym roku 
organizatorem gminnych dożynek, 
a Pucnik – parafialnych. Wiadomo 
też, że będziecie reprezentować gminę 
podczas dożynek powiatowych…
– Tak, w  tym roku czekają nas 
dożynki parafialne, gminne i po-
wiatowe. Pucnik raz na cztery lata 
przygotowuje dożynki parafialne, 
osiem lat temu ostatni raz Dome-
cko organizowało dożynki gminne. 
W tym roku główne imprezy do-
żynkowe przygotowuje sołectwo 
Domecko, a o oprawę związaną 
z symboliką święta plonów dba 
właśnie przysiółek. Wymagania 
dotyczące przygotowania koro-
ny dożynkowej zostały przesłane 
przez organizatorów święta po-
wiatowego. Niekoniecznie musimy 
brać udział w konkursie, ale jeśli 
już jedziemy, to przygotowujemy 
koronę zgodnie z wymogami.

Co może i powinno znaleźć się w tym 
wieńcu?
– Susz, kwiaty z  lokalnych miej-
scowości, zboża, kwiaty Domecka, 
element krzyża, nie może być nic 
zielonego, jak bukszpan.

Impreza w Domecku będzie trwać 
trzy dni, oficjalne dożynki czekają 
nas w niedzielę, na co możemy liczyć 
wcześniej?
– W  piątek „Pożegnanie waka-
cji z Radiem Park” – już tydzień 
przed dożynkami w tej rozgłośni 
będą nadawane spoty informujące 
o dożynkach i piątkowej impre-
zie. 30 sierpnia, od godziny 21.00 
do 3.00 nad ranem audycja będzie 
nadawana z Domecka na żywo. 
To będzie dyskoteka połączona 
właśnie z programem Radia Park. 
Impreza odbywa się w namiocie 
na boisku przy remizie w Dome-
cku, wstęp oczywiście bezpłatny. 
Liczymy na to, że pojawi się dużo 
osób, które będą chciały przekazać 
za pomocą Radia Park pozdrowie-
nia. W sobotę, tradycyjnie odbędzie 
się turniej sołectw, na który już 
teraz zapraszamy przedstawicieli 
wszystkich wsi, a wieczorem zaba-
wa taneczna. W turnieju sołectw, 
który współorganizuje Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Komprachci-
cach, zaplanowane zostały jak 
zwykle zabawne konkurencje. 
W niedzielę czekają nas właściwe 

dożynki – msza święta odbędzie 
się w kościele w Domecku, nie 
w namiocie dożynkowym. Mamy 
też taką sytuację, że dwa dni 
wcześniej do naszej parafii jako 
proboszcz przybywa nowy ksiądz 
– Adam Kondys. Jeszcze go nie 
poznaliśmy osobiście, ale jesteśmy 
w stałym kontakcie telefonicznym, 
żeby jak najlepiej przygotować 
wspólnie ten dzień.

Po mszy uczestnicy przechodzą pod 
remizę….
– Korowód ulicami miejscowości 
dotrze do namiotu przy remizie. 
Oczywiście odbędzie się prezenta-
cja koron dożynkowych z sołectw 
– mamy nadzieję, że ze wszystkich. 
Chcemy też zachęcić mieszkań-
ców do takiej dożynkowej rywali-
zacji na najładniej przygotowaną 
zagrodę, podobnie jak to miało 
miejsce osiem lat temu, gdy ostat-
ni raz organizowaliśmy dożynki 
gminne.

Kto odpowiada za organizację 
tegorocznego święta plonów?
– W przygotowanie dożynek, jak 
zawsze, przy każdej imprezie, 
zaangażowały się wszystkie or-
ganizacje: rada sołecka, Stowarzy-
szenie „Razem dla Domecka”, DFK, 
OSP. Wszyscy łączą siły, to duża 
impreza.

A czy kosztowna?
– Budżet nie jest mały. Z funduszu 
sołeckiego z lekkim zapasem prze-
znaczyliśmy na dożynki dwadzieś-
cia tysięcy złotych, jeśli wszyst-

kiego nie wydamy, to podczas 
zebrania sołeckiego we wrześniu 
zdecydujemy na co przeznaczyć 
zaoszczędzone pieniądze. Gmina 
Komprachcice przeznaczyła w bu-
dżecie na organizację dożynek taką 
samą kwotę, imprezę wspierają 
także sponsorzy.

W trakcie niedzielnej uroczystości 
czekają nas występy artystyczne.  
Kogo zobaczymy?
– Postawiliśmy w tym roku na pre-
zentację naszych lokalnych wyko-
nawców, czyli dzieci i młodzież 
ze szkoły podstawowej, które 

zaprezentują swoje umiejętności 
wokalne i instrumentalne, wystąpi 
lokalny kabaret „Wesoła Kapela 
bez Nut” i gminna orkiestra dęta, 
wieczorem zabawę poprowadzi też 
nasz DJ. Bazujemy na lokalnych za-
sobach i widać, że każdy chce coś 
od siebie do tej imprezy dołożyć.

A jak wielu gości się spodziewacie?
– Dzięki promocji Radia Park li-
czymy, że w ciągu tych trzech dni 
może nas odwiedzić około pięć 
tysięcy osób.

Dziękuję za rozmowę.

PROJEKT WSPARŁY RÓWNIEŻ:
„Begegnungsstättenarbeit” z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczy-
zny Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce

„Działamy od dziecka dla dobra Domecka” w ramach „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności w ramach Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce za pośrednictwem 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

W Y WIAD

WSZYSCY ŁĄCZĄ SIŁY   
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Mimo wakacji Zarząd Gminnego 
Stowarzyszenia Partnerskiego 
„PARTNER” nie ustaje w pracy 
i organizacji wyjazdów studyjnych. 
Pod koniec lipca 
stowarzyszenie 
zorganizowało 
wyjazd do Me-
sto Albrechtice, 
gdzie uczestni-
cy mogli zo -
baczyć zamek 
P r i e s s n i t z a 
w  J e s e n i k u 
i uroczą miej-
scowość sanatoryjną: Karlova 
Studanka.
Delegacja partnera zza południo-
wej granicy będzie uczestniczyć 
w tegorocznych gminnych dożyn-
kach w Domecku. W październiku 
Czesi organizują jubileusz 15 lat 
partnerstwa, na którym obecni 
będą również przedstawiciele gmi-
ny Komprachcice. Bliskość geogra-
ficzna ułatwia częstsze spotkania 
z Czechami, tym bardziej cieszy, 
gdy do wizyt między partnerami 
dochodzi również współpraca 
z Niemcami i chociaż rzadziej 
od Czechów, to jednak i goście 
z Hasbergen docierają do Kom-
prachcic. W czerwcu odbyła się 

właśnie taka wizyta, a w rewizycie 
uczestniczyła ośmioosobowa de-
legacja GSP „Partner” z radnymi 
i członkami stowarzyszenia.

– Zwiedziliśmy 
bardzo dużo, 
mieliśmy też 
okazję do dys-
kusji o dalszej 
współpracy na-
szej gminy w za-
kresie oświaty 
i partnerstwa 
polskich i nie-
mieckich szkół 

– mówi Jan Przywara.
Przypomnijmy, że współpraca 
między placówkami oświatowy-
mi: szkołami i przedszkolami 
jest jednym z głównych celów 
działania organizacji „Partner”. 
W minionym roku stowarzyszenie 
zorganizowało spotkania placówek 
z Komprachcic i Polskiej Nowej 
Wsi z przedstawicielami jednostek 
Mesto Albrechtice.
Uczestnicy wyjazdu do Hasbergen 
zwiedzili też działającą hutę oraz 
trzydziestometrową wieżę widoko-
wą, mieli także okazję do uczestni-
czenia w jubileuszu dziesięciu lat 
istnienia parku wodnego.
– Bardzo ciekawe było zoba -

czyć mobilną kurzą fermę – jaja 
od szczęśliwych kur są dzięki 
przenośnemu charakterowi takiej 
fermy dostępne w różnych miej-
scach, zawsze świeże – opisuje 
Jan Przywara.
To jednak nie koniec działań „part-
nerskich” w tym roku.
– Przed nami duże wyzwanie: 
organizacja dwudziestolecia or-
ganizacji Gminne Stowarzyszenie 
Partnerskie „PARTNER”, które za-
mierzamy zorganizować jesienią 
– zapowiada Jan Przywara, Prezes 

Zarządu stowarzyszenia.
Po okrągłym jubileuszu przyjdzie 
czas na kolejne spotkanie listo-
padowe, czyli Dzień Partnerstwa. 
Tego dnia – w tym roku to już jego 
czternasta edycja – podczas uro-
czystej kolacji spotkają się twórcy 
partnerskich więzi, zaangażowani 
w budowanie międzynarodowej 
współpracy. W gminie Komprachci-
ce to ponad setka takich działaczy.

Dagmara Duchnowska

UWAGA MIESZKAŃCY!
Od 17 lipca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

działający przy Zakładzie Komunalnym i Mieszkaniowym w Komprachcicach ul. Rolnicza 6 czynny będzie”
w poniedziałki i środy od godz. 13.00 do 17.00

w piątki od godz. 7.00 do 13.00
w każdą I i III sobotę miesiąca w godz. od 11.00 do 13.00.

Pamiętajmy!
Mieszkaniec przywożący odpady obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający zamieszkanie

na terenie Gminy Komprachcice oraz dokument potwierdzający dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami. 

GMINNE STOWAR Z YSZENIE PARTNERSKIE „ PARTNER”

CZESI, NIEMCY, POLACY

Zgodnie z planem ustalonym przez człon-
ków „Partnera” i samorząd Mesto Albrech-
tice oraz niemiecką gminą Hasbergen w każ-
dym miesiącu odbywają się wydarzenia 
związane z budowaniem międzynarodowych 
relacji. Już niebawem czekają nas obchody 
dwudziestu lat istnienia komprachcickiej 
organizacji oraz czternasty już Dzień 
Partnerstwa.
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Jesienią tego roku czekają nas 
kolejne edycje festiwali, do udziału 
w których zaprasza Samorządowy 
Ośrodek Kultury 
w Komprachci-
cach. XXI Ogól-
nopolski Prze-
gląd Piosenki 
Religijnej „Dobrze jest śpiewać 
naszemu Panu” odbędzie się 12 
października br. w Kościele św. 
Marcina w Ochodzach. Przypo-
mnijmy, że przegląd ma charak-
ter konkursu i adresowany jest 
do dzieci, młodzieży szkolnej, 

studentów i osób dorosłych. 
W przeglądzie mogą wziąć udział 
soliści i zespoły wokalne, wokalno-

-instrumentalne 
w kategoriach: 
I – soliści szko-
ła podstawowa 
i młodsi, II – so-

liści gimnazjum i szkoła średnia, 
III – soliści dorośli, IV – zespoły 
wokalne, wokalno-instrumentalne. 

Celem festiwalu jest popula -
ryzowanie pieśni i piosenek 
związanychz tematyką religijną, 

inspiracja do rozwoju własnej kre-
atywności, wymiana doświadczeń
i pomysłów w zakresie aktywności 
muzycznej.

Po raz drugi odbędzie się Festiwal 
Piosenki Seniora „Czas nas uczy 
pogody”, na który zapraszamy 26 
października br. do sali widowisko-
wej SOK. Festiwal ma charakter 
konkursu i adresowany jest do mu-
zykujących grup seniorów. W fe-
stiwalu mogą uczestniczyć gru-
py seniorów tj. zespoły wokalne, 
wokalno – instrumentalne, chóry 

oraz duety, ocena występujących 
zostanie przeprowadzona w jednej 
kategorii. Celem festiwalu jest 
wzbudzanie aktywnego uczest-
nictwa w działaniach związanych 
z kulturą muzyczną, dzielenie się 
doświadczeniami ze wspólnego 
muzykowania, nawiązywanie kon-
taktów, integracja grup seniorów, 
doskonalenie poziomu wykonaw-
czego amatorskich zespołów se-
nioralnych, uwrażliwienie społe-
czeństwa na piękno tej sztuki jaką 
jest muzyka.

Dzieci i  młodzież mieli okazję 
wziąć udział w warsztatach ku-
linarnych, podczas których przy-
g o t o w y w a l i 
smaczne pla -
cuszki. Kalorie 
zostały spalone 
już niedługo po-
tem, gdy grupa 
z Komprachcic 
trafiła do opol-
skiej „Odskocz-
ni – Parku Trampolin”. Żeby zu-
pełnie nie zapomnieć o szkole, 
w Nadleśnictwie Opole odbyło się 
spotkanie, które znakomicie połą-
czyło zabawę i edukację. Spotka-
nia z naturą i w naturze dominowa-
ły również podczas wycieczki do 
Raszowej, gdzie uczestnicy zajęć 
poznali tamtejsze alpaki oraz pod-
czas prezentacji przedstawiciela 
Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt Fundacji Świę-
tego Huberta. Ponadto organiza-
torzy zaproponowali wyjazd do 

S tumilowego 
Lasku w Zdzie-
s z o w i c a c h , 
Muzeum Kowal-
stwa we Prósz-
kowie, Muzeum 
Wsi Opolskiej 
w Opolu, Wieży 
P ias towsk ie j 

w Opolu, Parku Linowego „Kany-
on” w Opolu.
Jak zawsze, gdy zjawia się w Kom-
prachcicach Manufaktura słodko-
ści "Bonominka" dzieci szaleją 
– robią lizaki i cukierki, którymi 
się później zajadają! Równie sma-
kowite okazały się eko ciasteczka, 
które wypiekali w Staniszczach 
Małych (Giprol), gdzie do atrak-
cji kulinarnych doszło: dojenie 
sztucznej krowy, mieszanie na-

turalnych farb do malowania, czy 
wyścigi nietypowych pojazdów.
Wakacje powoli mijają, ale ofer-
ta SOK na czas powakacyjny już 
gotowa (strona 2) – nie czekajcie! 
zamawiajcie! A najbardziej ak-
tywnych zapraszamy do Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, informacja 
o ofercie niżej.

Dagmara Duchnowska
Zdjęcia: archiwum Samorządowego 

Ośrodka Kultury

SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

WYŚPIEWANE IMPREZY

SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

„SOCZYSTE” WAKACJE

Samorządowy Ośrodek Kultury w Kom-
prachcicach jest organizatorem wielu 
ważnych muzycznych wydarzeń. 

W  tym roku młodzi uczestnicy zajęć 
w Samorządowym Ośrodku Kultury mieli 
program mocno napięty i niezwykle inte-
resujący. Mogli nie tylko poznać ciekawe 
miejsca województwa, ale też nabyć nowe 
umiejętności, a przede wszystkim – dosko-
nale wspólnie się bawić.

Turniej „Speed Shot-Laser Tag” dla dzieci Zapraszamy 19 oraz 29 sierpnia 
w godzinach 10.00 – 14. 00 do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, 
gdzie odbędzie się turniej „Speed Shot-Laser Tag” dla dzieci. Jest to laserowa, 
bezpieczna dla dzieci, forma paintballu. Udział dzieci w rozgrywkach bezpłatny, 
zapisy u instruktorów OSiR.
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V RODZINNE PODBIEG I 2019

BIEGLI I MASZEROWALI 
30 czerwca br. odbyła się w Komprachcicach 
kolejna edycja niezwykłej imprezy sportowej, 
w której uczestniczą zarówno amatorzy bie-
gania i „kijków”, jak i profesjonalni sportowcy, 
którzy spotkanie w Komprachcicach traktują 
jako przygotowanie do kolejnych wyzwań.

W tym roku trasa biegu została skrócona 
do 6 kilometrów ze względu na terminy in-
nych wydarzeń: maratonów, półmaratonów 
i triathlonów, w których biorą udział spor-
towcy. Marsz nordic walking odbył się, jak 
zawsze, na dystansie 3,4 km. Frekwencja 
dopisała jak zawsze, na mecie stawili się 
reprezentanci gminy, województw: opolskie-

go, śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego. 
Dopisała też pogoda, co staje się tradycją 
podczas komprachcickich „podbiegów”. 
Spotkanie biegaczy i zawodników nordic 
walking ma wymiar nie tylko sportowy, ale też 
integracyjny – startują zawodnicy w różnym 
wieku, najstarszym uczestnikiem imprezy 
był przedstawiciel Gminy Komprcahcice – 
pan Hubert Skrzipczyk z Wawelna (rocznik 
1934), najmłodszym, również mieszkaniec 
naszej gminy – Konrad Zyla z Polskiej Nowej 
Wsi (rocznik 2012). Czasy osiągnę podczas 
podbiegów są znakomite i dają nie tylko sa-
tysfakcję z osiągniętego wyniku, ale również 
motywują do kolejnych treningów. W tym 

roku jednym z zawodników biegu na sześć 
kilometrów był Wójt Gminy Komprachcice – 
Leonard Pietruszka, który pobiegł z numerem 
159. Dystans pokonał w czasie 00:45:25, 
co w klasyfikacji ogólnej mężczyzn dało mu 
91 miejsce, a jako reprezentantowi gminy – 
17. W tej rywalizacji zmierzył się ze swoim 
synem Szymonem (rocznik 2006), który 
osiągnął świetny wynik 00:35:32 i 75 miejsce 
w klasyfikacji mężczyzn, a 12 – w reprezen-
tacji gminy Komprachcice. Kibice już czekają 
na powtórkę!

Wyniki na stronie 8
Dagmara Duchnowska
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Nr 06/2019CZERWIEC BĄDŹ EKO Z NAMI!
PYTANIE KONKURSOWE NR 6:

Nastąpiła zmiana w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów działa-
jący przy Zakładzie Komunalnym i Mieszkaniowym w Komprachcicach, ul. Rolnicza 6. 

Ile godzin PSZOK otwarty jest w soboty.

Wpisz liczbę na karcie odpowiedzi konkursowych.
Odpowiedzi szukaj w artykułach opublikowanych

w tym numerze „Wieści Gminy Komprachcice”.
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