
Jednostka OSP Komprachcice świętowała w maju sto pięć lat ist-
nienia. 

Spod rodzimej remizy, w  asyście orkiestry dętej druhny i  druhowie oraz 
zaproszeni goście wyruszyli w szyku do kościoła pw. św. Franciszka, gdzie 
odbyła się uroczysta msza święta. Po nabożeństwie wszyscy świętujący 
jubileusz wzięli udział w poświęceniu pomnika św. Floriana, niespodzianki, 
jaką ufundował ochotnikom ksiądz proboszcz Winfried Watoła.

Dokończenie na str. 3

Olbrzymim sukcesem dla Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sukces” 
Komprachcice zakończył się rozgrywany 
23 maja finał wojewódzki turnieju „Kinder 
+ Sport 2015” (są to oficjalne Mistrzostwa 
Polski w mini piłce siatkowej). 

Imprezę tę w doskonałym stylu wygrały nasze za-
wodniczki startujące w roczniku 2003, natomiast 
drużyna „Sukcesu”, występująca w kategorii o rok 
młodszej, zajęła drugie miejsce. Oba zespoły uzy-
skały prawo startu w  finałach Mistrzostw Polski, 
które odbędą się w dniach 2 - 5 lipca w Krakowie.

Więcej na str. 8
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Setki żałobników odprowadziły 11 czerwca br. 
w ostatnią drogę byłego Wójta Gminy Komprach-
cice – Pawła Smolarka. Na pogrzeb przybyli 
mieszkańcy gminy – bliscy, przyjaciele, znajomi 
oraz przedstawiciele niemal wszystkich samorzą-
dów województwa. Nie zabrakło Wojewody Opol-
skiego – Ryszarda Wilczyńskiego, przedstawicieli 
Zarządu Województwa Opolskiego, byłych i obec-
nych posłów. Paweł Smolarek był nie tylko zna-
komitym włodarzem gminy, człowiekiem, który 
piastował swoją funkcję siedem dni w  tygodniu, 
ale również reprezentantem samorządowych śro-
dowisk, m.in. Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
w  którym był Przewodniczącym Zgromadzenia. 
Podobną funkcję pełnił również w Związku Gmin 
PROKADO. Ze względu na stan zdrowia nie kandy-
dował w ostatnich wyborach samorządowych na 
stanowisko wójta, zdecydował się dzielić doświad-
czeniem w Radzie Powiatu Opolskiego. Na zawsze 
pozostanie w  pamięci wszystkich, z  którymi się 
w swoim życiu spotkał.

PAWEŁ SMOLAREK – NIE ZAPOMNIMY



Sołtysi Chmielowic, Dziekaństwa i Żerkowic 
są organizatorami gminnych dożynek, które 
odbędą się 30 sierpnia br. Na chmielowickiej 
scenie wystąpią m.in.: Kabaret Ługi Bugi, 
duet Norbert i  Aneta, a  gwiazdą wieczo-
ru będzie znany i  popularny kabareciarz - 
Grzegorz Halama.

Edward Odelga, Marek Klimczyk i Andrzej Porwol 
opracowali program tej imprezy tak, aby każdy 
znalazł w niej interesujące wydarzenie. Tegoroczne 
święto plonów odbędzie się na boisku w Chmielo-
wicach, dokąd przy dźwiękach gminnej orkiestry 
dętej przejdzie z  parafialnego kościoła pw. Anny 
Samotrzeciej (gdzie o godzinie 12.00 odbędzie się 
msza święta) dożynkowy korowód. Z  pewnością 
będzie to niezwykle barwny i  interesujący punkt 
programu – dla najlepiej udekorowanego korowo-
du zostały zaplanowane nagrody, warto więc już 
rozpocząć przygotowania do tego konkursu.
- Ocenie podlegać będzie zarówno pomysłowość, 
jak i  nawiązanie do tradycji. Wśród nagród jest 
i trzydziestolitrowa beczka piwa, i nagrody niespo-
dzianki – zapowiada sołtys Edward Odelga. Marek 

Klimczyk podkreśla, że taka impreza to również 
dobry sposób na promocję:
- Dlatego dajemy naszym przedsiębiorcom możli-
wość wypromowania się tego dnia wśród miesz-
kańców gminy – zachęca.
Każdy z sołtysów jest odpowiedzialny za konkret-
ne zadania – szczegóły dotyczące uczestnictwa 
w  korowodzie należy uzgadniać z  Edwardem 
Odelgą, współpracę związaną z promocją podczas 
dożynek lokalnych przedsiębiorców z  sołtysem 
Dziekaństwa – Markiem Klimczykiem. Andrzej Po-
rwol – sołtys Żerkowic – będzie odpowiadać za 
organizację jednostek ochotniczych straży pożar-
nych zabezpieczających tę imprezę. 
Przedsiębiorców zainteresowanych promocją pod-
czas dożynek prosimy o kontakt z Markiem Klim-
czykiem, sołtysem Dziekaństwa: 606 364  540, 
dziekanstwo@gmail.com
Przedstawicieli sołectw, którzy zamierzają brać 
udział w konkursie na najciekawszy element ko-
rowodu zachęcamy do zgłaszania się do sołtysa 
Chmielowic – Edwarda Odelgi: 601 409 069, biu-
ro@tartak-odelga.com.pl

ZAPRASZAMY

Grupa Multiplay – inwestor, który dzięki fun-
duszom unijnym dotrze do blisko 50 tysięcy 
mieszkańców regionu – położyła już 130 km 
sieci światłowodowej na terenie gminy Kom-
prachcice. Przedsiębiorstwo było także orga-
nizatorem wydarzeń plenerowych, w których 
chętnie uczestniczyli mieszkańcy gminy – 
największą popularnością cieszyła się gra 
terenowa, organizowana 9 maja br.

Rozwijająca się sieć internetowa to jeden z pod-
stawowych atutów gminy Komprachcice, o której 
na pewno nie wspomina się podczas rozmów 
o zacofaniu technologicznym i wykluczeniu cyfro-
wym. Komprachcice były gotowe na szybką sieć 
już od dawna, a mieszkańcy bardzo sobie cenią 
dostęp do najwyższej jakości tych usług. Korzysta-
ją ze światłowodowych połączeń również placówki 
oświatowe. Wspominał o tym Wójt Gminy Leonard 
Pietruszka podczas spotkania w Publicznym Gim-
nazjum w Komprachcicach przedstawicieli admi-
nistracji rządowej i samorządowej.
-  Nasza szkoła, lider we wdrażaniu programu 

e-szkoła, była przygotowana na włączenie się 
do tak szybkiej sieci. W momencie, kiedy firma 
Multiplay wprowadziła światłowód wszystko ru-
szyło do przodu.

Prezentacja wykorzystywanych przez Grupę 
Multiplay technologii odbyła się w  obecności 
uczniów klasy informatycznej komprachcickie-
go gimnazjum (na zdjęciu).
Swoje usługi grupa promowała podczas imprez, 

adresowanych do mieszkańców. Atrakcją jednej 
z nich była gra terenowa, skierowana do wszyst-
kich mieszkańców gminy, w której chętnie uczest-
niczyły całe rodziny. Za zajęcie pierwszego miejsce 
grupa Multiplay zagwarantowała dwuletni bezpłat-
ny dostęp do internetu o prędkości 300 Mb/s – 
była to nagroda warta ok. czterech tysięcy złotych. 
Za zajęcie drugiego i  trzeciego miejsca były naj-
nowszej generacji myszki komputerowe Micro-
softu. Pierwsze miejsce w  grze terenowej zajęli 
strażacy OSP w Komprachcicach, którzy tego dnia 
świętowali jubileusz 105 lat istnienia jednostki - 
druhowie: Łukasz Jarosz, Marek Niestrój, Michał 
Kowolik i Marcin Tworuszka:
-  Zdobyliśmy większość punktów, które należało 

zdobyć i mamy internet przez dwa lata po zło-
tówce miesięcznie. Najtrudniejszym zadaniem 
było chyba namalowanie projektu logo Kom-
prachcic. Zaproponowaliśmy połączenie herbu 
z naszą remizą – zdradzili „Wieściom” strażacy.

Monika Prześlakiewicz

„Zielona Altana”, Komprachcice
Krzysztof Rychlicki

- My, przedsiębiorcy, jako członkowie społecz-
ności powinniśmy wypowiadać się na wszyst-
kie tematy związane z rozwojem naszej gminy. 
Obecną sytuację gospodarczą oceniam dobrze, 
prowadzenie własnego biznesu z  pewnością 
jest teraz bardziej opłacalne, niż kiedyś. Nie 
znam założeń planu gospodarczego nowego 
wójta, informacje czerpię z  „Wieści” i  z  „No-
wej Gazety” oraz z  tak zwanego „szeptanego 
marketingu”.  Mogę jednak powiedzieć, że 
w  mojej branży nie widzę złych stron. Myślę 
o rozwinięciu swoich usług i prowadzeniu małej 
sprzedaży hurtowej oraz usług bezpośredniego 
zaopatrywania ludzi jesienią i zimą, zwłaszcza 
osób starszych. Już teraz prowadzę dowozy 
do starszych osób, które nie są w  stanie za-
nieść zakupów do domu, widzę więc, że jest 
taka potrzeba. Być może więksi przedsiębiorcy 
widzą trudności, może chcieliby inwestować 
w większe tereny, których brakuje? Ale to jest 
bolączka wszystkich wójtów i rad gmin. Gmina 
mogłaby na pewno pomóc w  funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa, prowadziłem już rozmowy na 
temat parkingu i wiem, że teren będzie przeka-
zywany z wojewódzkiego zarządu dróg.

TRZECH 
Z POMYSŁEM

LUDZIE 
PRZEDSIĘBIORCZY

SZYBKA SIEĆ
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Dokończenie ze str. 1

Dziękując po nabożeństwie za strażacką służbę 
i poświęcenie Wójt Gminy – Leonard Pietruszka – 
podziękował druhnom i druhom w imieniu wszyst-
kich mieszkańców gminy Komprachcice:
-  Przyjmijcie tak zwyczajnie, po ludzku powiedziane: 

dziękuję. Po chrześcijańsku: Bóg zapłać za waszą 
służbę i niech święty Florian ma was w opiece.

Jubileusz był również okazją do wspólnej zaba-
wy i  pokazania strażackiego sprzętu. Na par-
kingu za komprachcickim kościołem stanęły 
dwa zabytkowe wozy: żuk i jelcz, będące dumą 
ochotników z Komprachcic.
-  Te samochody wyjeżdżają tylko na pokazy pojazdów 

zabytkowych i podczas takich imprez, jak ta. Umoż-
liwiliśmy każdemu, kto chciał, wejście do wozu, zo-
baczyć, jak wygląda – mówi Gerard Zając, prezes 
OSP w Komprachcicach. 

O samochodach odwiedzającym tego dnia strażaków 
opowiadał Joachim Kowolik, były naczelnik jednostki 
i zasłużony druh:
-  Utrzymanie takich zabytków jest drogie, ubezpie-

czenie na dwa samochody co roku wysokie, a i ja-
dąc na zlot sami opłacamy paliwo. Odnawiamy 
sprzęt własnymi siłami, niekiedy uda się pozyskać 
sponsora, ale jest to głównie nasza społeczna pra-
ca. Odrestaurowaliśmy pompę z roku 1840, każda 
część jest oryginalna, efekt jednak się opłaca - aby 
uzyskać certyfikat zabytkowego samochodu trzeba 
złożyć wniosek do konserwatora zabytków, który 
musi stwierdzić 95% oryginalnych części. Dopiero 
wtedy można jeździć na zloty – tłumaczy pan Jo-
achim.

W połowie czerwca w Oławie odbywa się ogólno-
krajowy zlot starych zabytkowych samochodów, 
na którym zapewne będą i strażacy z Komprach-
cic, którzy do tej pory na tego typu imprezach zdo-
bywali główne nagrody. Joachim Kowolik wspomi-
na, że podczas jednej z imprez podszedł do niego 
starszy pan i wzruszony powiedział: „wiecie co, ja 
takim samochodem w Częstochowie jeździłem do 
pożarów, ale w życiu mi nie przyszło na myśl, że 
znajdzie się grupa młodych zapaleńców, którzy ta-
kie coś jeszcze odnowią”. 
Jednostka OSP Komprachcice liczy obecnie 
osiemdziesięciu siedmiu członków, z których trzy-
dziestu dysponuje kwalifikacjami pozwalającymi 
brać udział w  akcjach bojowych. Wśród tej trzy-
dziestki są dwie ochotniczki: Natalia Tworuszko 
i Joanna Pałubiak (na zdjęciu obok).

Monika Prześlakiewicz
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Konkurs Wiedzy dla klas III „I Ty możesz zostać 
Omnibusem” odbywa się corocznie w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi.  W tym 
roku uczestniczyło w nim po dwóch trzecioklasi-
stów ze szkół gmin Prószków, Niemodlin, Kom-
prachcice. Formuła tej rywalizacji wzorowana jest 
na popularnym teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, 

podobnie jak tematy – uczestnicy muszą bardzo 
dobrze orientować się w otaczającym ich świecie. 
Nagrody - gry edukacyjne - zostały ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Opolu. Za organiza-
cję wydarzenia odpowiadały nauczycielki: Violetta 
Rychlicka i Danuta Małysiak. 

WIEDZĄ NAJLEPIEJ
Budynek Urzędu Gminy w  Komprachcicach 
przeszedł wiosenną metamorfozę – odświe-
żona elewacja zyskała nowe, żywe barwy, 
a na parterze pojawiło się biuro podawcze, 
połączone z sekretariatem.

Tutaj też klienci urzędu uzyskają potrzebne infor-
macje związane z  działalnością instytucji gmin-
nych. Te zmiany są wynikiem analizy potrzeb 
mieszkańców gminy i  ich oczekiwań związanych 
z jakością załatwiania spraw i odpowiednimi stan-
dardami administracyjnej obsługi.

URZĄD SIĘ
ZMIENIA

FESTYN „POWITANIE LATA” 
W OSINACH
Boisko przy placu zabaw 
w Osinach

GMINNE 
ZAWODY STRAŻACKIE
Wawelno, ul. Sportowa

PIKNIK U FARORZA 
W DOMECKU
Ogród przy plebanii parafii 
Niepokalanego Serca NMP 
w Domecku
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SPOTKANIE 
KORCZAKOWSKIE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej No-
wej Wsi im. Janusza Korczaka była organiza-
torem kolejnej, trzeciej już, edycji „Spotkań 
Korczakowskich”. Placówkę reprezentowały: 
polonistka - Ewa Pawleta i pedagog szkolny - 
Natalia Warzecha.

–  Jesteśmy wszyscy jednością. Jesteśmy wszyscy 
wspólnotą. Jesteśmy wszyscy razem. Ta myśl, którą 
promował Janusz Korczak jest dzisiaj z nami. Chce-
my być razem.  Nie może być między nami żadnych 
konfliktów – mówiła w swoim przemówieniu dyrek-
tor PSP w Polskiej Nowej Wsi – Zofia Kotońska.

Imprezę tę szkoła organizuje pod patronatem Starostwa 
Opolskiego. Po raz pierwszy placówki, które noszą imię 
słynnego pedagoga spotkały się w 2012 roku przy oka-
zji roku poświęconego Januszowi Korczakowi. 
-  Chcieliśmy, aby te spotkania odbywały się cyklicznie.  

 

Tym razem przyjechały szkoły gminne oraz zaprzyjaź-
niona szkoła z Niemodlina – wyjaśnia Ewa Pawleta.

Wydarzenie składało się z dwóch części: prezentacji 
multimedialnych przygotowywanych przez uczniów 
szkoły podstawowej w  Polskiej Nowej Wsi. Drugą 
częścią był integracyjny konkurs korczakowski – 
każda ze szkół wyznaczyła po  3 reprezentantów, 
którzy startowali w  grupach mieszanych (w  każdej 
drużynie było po jednym reprezentancie jednej szko-
ły). W tak stworzonych drużynach uczniowie walczyli 
o nagrody sponsorowane przez Starostę Opolskiego.

MP

Seniorzy z  terenu gminy Komprachcice swoją 
energią i pozytywnym widzeniem świata zaraziliby 
wszystkich – tym bardziej cieszy, że nie ograniczają 
się do spotkań we własnym gronie, ale zamierzają 
skutecznie oddziaływać na rozwój całej gminy. 

Przyczynkiem do stworzenia grupy osób w  wieku 60 
i  więcej lat, a  nawet młodszych, był projekt realizowany 
na terenie powiatu opolskiego przez Fundację Flexi Mind. 
Koordynatorka przedsięwzięcia – Iwona Niedojadło – nie 
tylko zachęciła seniorów do wyjścia  z  domu, ale także 
skonsolidowała grupę i zmotywowała do bardzo konkret-
nych działań. Obecnie już ponad trzydziestka pań i panów 
z terenu całej gminy tworzy własny klub w Samorządowym 
Ośrodku Kultury, organizuje wycieczki, bale i cotygodniowe 
spotkania. Część z nich brała udział w zajęciach kompute-
rowych, niektóre panie do dzisiaj chodzą na zajęcia „Tańce 
w Kręgu”, które odbywają się w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Chmielowicach. W planach jest przywrócenie za-
jęć fitness dla seniorek i najważniejszy projekt, czyli utwo-
rzenie Rady Seniorów przy Radzie Gminy Komprachcice. 
Seniorzy zabiegali o pomieszczenia po dawnej aptece, aby 
tam zorganizować miejsce, które pełniłoby funkcję domu 
dziennego pobytu. Zainspirował ich Bolesławiec, gdzie taki 
dom z powodzeniem działa. To pomieszczenie będzie jed-
nak służyć rozwojowi specjalistycznych usług lekarskich, 
a seniorom zaproponowano pomieszczenie w SOK.
-  Zrobiliśmy remont aneksu kuchennego, ale ze względu 

na konieczność wymiany instalacji elektrycznej, wsparcie 
z budżetu gminy w wysokości dziesięciu tysięcy złotych 

nie wystarczyło. Potrzeba przynajmniej jeszcze tyle samo 
– mówi dyrektor SOK – Renata Gliniorz. Na razie seniorzy 
spotykają się w  domu kultury, w  ustalonych wcześniej 
terminach.

-  Jak już będzie gotowe miejsce z  pewnością będziemy 
spotykać się bardziej regularnie. Do tej naszej grupy za-
wsze się można jeszcze przyłączyć, jak będzie lokum, na 
pewno będzie łatwiej. Informujemy się przede wszystkim 
podczas przypadkowych spotkań: na ulicy, na cmenta-
rzu, na zakupach. O  naszej działalności inni seniorzy 
dowiadują się taką pantoflową pocztą – tłumaczy pani 
Brzozowska.

To jedna z grupy liderek, do których należy również Moni-
ka Poremba, Maria Gwizdak (Zastępca Przewodniczącego 
Rady Gminy w Komprachcicach), Dorota Zdybel, Bogusław 
Borysowski, Zofia Stanula. 
-  Na ogólnym spotkaniu z seniorami ustaliliśmy, że będziemy 

pomału realizować nasz plan: najpierw utworzenie klubu 
seniora, a  później powołanie Rady Seniorów – tłumaczy 
Maria Gwizdak.

Lista zadań, które grupa chciałaby realizować jest długa: 
pokazy, spotkania i  dyskusje na tematy, które interesują 
seniorów, zajęcia artystyczne, ruchowe, wycieczki rowero-
we, wędrówki nordic walking oraz zorganizowane wyjazdy. 
W ostatnim tygodniu maja seniorzy wyjechali na przygotowa-
ną przez Dorotę Zdybel wycieczkę do Wojsławic i Henryko-
wa. Koszt wyjazdu pokryli seniorzy oraz Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Zainteresowanie takimi przedsięwzięciami 
jest ogromne: chętnych jest zawsze więcej niż miejsc, tak też 
było w styczniu tego roku, kiedy panie i panowie przygotowali 

Bal Seniora – na sali bawiła się ponad setka osób. W paź-
dzierniku grupę i  ich przyjaciół czeka Seniorada – wielka 
impreza integracyjna.
-  Chętnie nawiążemy kontakty z osobami, które chciałyby 

podzielić się nieodpłatnie swoją wiedzą – mówi Monika 
Poremba, która zachęca do kontaktu z nią, bądź innymi 
liderami w tej sprawie.

Przed seniorami konieczność rozwiązania ważnej kwestii 
organizacyjnej – jak grupa będzie się nadal rozwijać? Czy 
nieograniczony udział w zajęciach nie spowoduje rozrostu 
liczby członków klubu? Kto będzie odpowiadał za wszystkie 
planowane przedsięwzięcia?
Zostanie rozważone ustalenie regulaminu dla całego 
Klubu Seniora, który będzie obowiązywał po zakończeniu 
remontu sali w SOK. Gdy tylko zakończy się remont sali 
i zostaną ustalone harmonogramy spotkań seniorów taki 
dokument zacząłby obowiązywać.
-  Moglibyśmy pomyśleć o członkostwie w takim klubie, na 

przykład za złotówkę miesięcznie. Nawet taki niewielki 
wpływ dla klubu pozwoliłby na jego lepsze działania. Te-
raz o poczęstunek zabiegamy sami, jak organizowaliśmy 
spotkanie z  okazji dnia mamy i  taty spędziłyśmy wiele 
godzin przygotowując poczęstunek. To są rzeczy, których 
nikt nie widzi, a które musimy zapewnić, aby wszystko 
odbywało się, jak należy – wyjaśnia Monika Poremba.

Seniorom energii nie ubywa, więc z pewnością stworzą dla 
społeczności gminy interesującą ofertę integrującą miesz-
kańców i reprezentantów różnych pokoleń.

Dagmara Duchnowska

DOBRA ENERGIA 
NIE MA WIEKU
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– z Anną Koszyk, wieloletnią sołtyską Kom-
prachcic, odchodzącą na emeryturę dyrek-
torką Samorządowego Ośrodka Kultury, 
Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki i roz-
wiązywania problemów uzależnień, liderką 
i  społecznikiem rozmawia Monika Prześla-
kiewicz

 -  Jest Pani utożsamiana z komprachcickim domem kultury 
i przez tyle lat była Pani twarzą tej instytucji – jak to jest 
odchodzić z miejsca, z którym przez długi czas związane 
było Pani życie?

-  To jest trudne. Dokładnie dwadzieścia pięć lat, dwa 
miesiące i siedemnaście dni byłam dyrektorem tej jed-
nostki. Z  tym, że miałam mniej więcej w  połowie tego 
czasu pięcioletnią przerwę. Ciężko jest odchodzić dla-
tego, że – można tak powiedzieć - ten ośrodek kultury 
stworzyłam. Kiedy trzydzieści lat temu przyszłam tutaj do 
pracy, to dostałam pokój na ostatnim piętrze w urzędzie 
gminy i  w  tym jednym pokoju siedzieli przedstawiciele 
siedmiu podmiotów: strażacy, rybacy, koło gospodyń 
wiejskich… Wtedy zrodził się pomysł stworzenia na sali, 
w której mieściło się kino, ośrodka kultury. Doszliśmy do 
porozumienia, że kino pozostanie, ale zlikwidujemy układ 
amfiteatralny. Z  tego okresu pamiętam grupę młodych 
ludzi, którzy się za to zabrali. Robiliśmy wszystko w czynie 
społecznym, pan Woźnica, największy nasz rolnik, wtedy 
młody chłopak, wziął od ojca traktor, pod domem kultury 
go rozebrali: odpięli koła, wnieśli w częściach, złożyli na tej 

sali i młotem pneumatycznym i kilofami rozbierali te beto-
ny. Rolnicy od swoich rodziców pożyczyli ciągniki z przy-
czepami i wywozili. I tak budowaliśmy ten ośrodek. Każdy 
niemal dzień został zapisany w kronice. Dlatego jest mi 
ciężko odchodzić. Trzeba przyznać, że spotykałam świet-
nych ludzi, zawsze trafiali do mnie dobrzy instruktorzy, 
ciągle się tu coś działo. Były zajęcia wokalne i taneczne. 
A w ostatnim okresie ten ośrodek słynie śpiewem, muzy-
ką, dzięki temu, że mamy pani Renatę Gliniorz, wcześniej 
instruktora, a teraz dyrektor SOK. Nie jest łatwo odcho-
dzić, ale ja uważam z kolei, że młodzi ludzie też muszą 
gdzieś pracować, a  po drugie mam takie wrażenie, że 
w pewnym momencie człowiek się wypala, wpada w ru-
tynę. I tak już dwa lata i tak przeciągnęłam moje odejście, 
myślę więc, że teraz już na to najwyższy czas i pora. 

- Uważa Pani, że ta misja jest już spełniona?

-  Oczywiście. Ciężko jest mówić o sobie, a ja nie lubię 
się chwalić. Podczas pożegnania z osobami, z który-
mi współpracowałam były wójt Paweł Smolarek po-
wiedział, że moje serce to było na Niemodlińskiej 2, 
a nie na Siennej, gdzie mieszkam. To prawda, kiedy 
były większe imprezy, a muszę zaznaczyć, że wycho-
wywałam trójkę dzieci sama – bardzo malutkich – bo 
bardzo wcześnie zmarł mi mąż - to ściągałam moją 
mamę z  lubelskiego albo siostrę, żeby pilnowała 
dzieci, a  ja wszystko organizowałam. Myślę jednak, 
że zostawiam ośrodek w dobrych rękach. Pani Rena-
ta tyle lat pracowała razem ze mną, zna ten ośrodek, 

była wspaniałym instruktorem, wiem, że jest osobą 
bardzo odpowiedzialną. 

-  Jest jakiś moment, który wspomina Pani najlepiej 
w związku z działalnością ośrodka?

-  Och, takich momentów było bardzo dużo. Pierwszym: 
stworzenie tego ośrodka. Wakacje, kiedy na tej sali było 
sto pięćdziesięcioro dzieci, dwa stoły pingpongowe, naj-
młodsi układali puzzle, ktoś malował, grał w piłkę, innym 
się czytało bajki… Gdyby dzisiaj chcieć podobne zajęcia 
zrobić, to chyba by się nie udało, ponieważ dzieci sie-
dzą przez cały czas przy komputerze. Takim niezapo-
mnianym momentem był też czas, gdy razem z  panią 
Renatą i zespołem „Attonare” organizowaliśmy Festiwal 
Piosenki Religijnej w kościele. Tego klimatu z kościoła nie 
przeniesie się nigdzie. Wspominam dożynki w Wawelnie: 
takich korowodów dzisiaj już nie ma: większość wozów 
udekorowanych, konkursy na ubijanie piany, zrobienie 
powrósła, dwie kozy przebrane za parę młodych. To było 
zabawne, ludzie potrafili się bawić, nie tak, jak dzisiaj. 

-  Dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo szczęścia.

NOWY SZEF SOK
Na zasłużoną emeryturę odchodzi ze stanowi-
ska dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach Anna Koszyk. Jej miejsce od 1 
maja 2015 r. zajmuje dotychczasowa instruktorka, 
była menedżerka zespołu „Attonare” i inicjatorka 
oraz organizatorka wielu kulturalnych przedsię-
wzięć – Renata Gliniorz. Zapytaliśmy nową dyrek-
tor, jaką ma wizję rozwoju SOK:

- Z  pewnością dokończymy rozpoczęte przez panią 
Annę Koszyk zadania: remont pomieszczenia po byłej 

kawiarni, w którym zamierzamy stworzyć  odpowiednie 
warunki dla spotkań seniorów, czy też zaplecze na po-
trzeby organizowanych przez nas festiwali. Już trwają 
prace w zapleczu i w aneksie kuchennym – na pew-
no będzie użytkowe, ale także i  estetyczne. Kolejnym 
etapem będzie stworzenie sali dla naszych wokalistów 
i muzyków orkiestry. Nie mamy takiego pomieszczenia 
– wytłumionego, z odpowiednim sprzętem, a dysponu-
jemy dużą sceną, zresztą nasz ośrodek specjalizuje się 
w wokalu. 
Na pewno zaplecze techniczne powinno być oddane 
akustykowi, który będzie sprawował pieczę nad tym 
sprzętem.  Ważny jest również wygląd holu i wizeru-
nek zewnętrzny domu kultury. Dzisiaj, wchodząc do 

budynku widzi się szare, ponure pomieszczenie, a  ja 
bym chciała, żeby już pierwszy krok zachęcał do pój-
ścia dalej, do powrotu. Wszystko zaczyna się od kul-
tury, a  estetyka to podstawa. Należy uporządkować 
zasady korzystania z  targowiska gminnego, którego 
miejsce jest nie przed, ale za salą widowiskową.  Mam 
nadzieję, że w tych zmianach wesprą nas nasi miesz-
kańcy, a zwłaszcza ci, którzy w jakiś sposób korzystają 
z oferty ośrodka. Bardzo chciałabym współpracować 
ze wszystkimi organizacjami w  naszej gminie oraz 
z  placówkami oświatowymi. To bardzo ważne, aby 
wspólnie kreować ofertę adresowaną do dzieci i mło-
dzieży. Wierzę, że tak właśnie się stanie.

KOBIETA 
AKTYWNA

Annie Koszyk za długoletnią pracę na Sesji Rady Gminy, 
20 maja br. wręczono oficjalne podziękowania

Leonard Pietruszka – Wójt Gminy Komprach-
cice: - Tak się składa, że tylko ci, którzy zarządzali 
oświatą, kulturą, czy sportem wiedzą, że to nie 
jest działalność biznesowa, to nie jest działalność 
dochodowa i wymaga wiele wysiłku, jeśli chce się 
organizować coś wyjątkowego. Pani Anna Koszyk, 
będąc dyrektorem ośrodka kultury pełniła również 
funkcję pełnomocnika wójta do spraw rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych w gminie Komprach-
cice, była także członkiem komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych w naszej gminie. Dla niej 
czynnik społeczny był zawsze na pierwszym miejscu 
i za te wszystkie lata służby, bo tak pozwolę sobie te 
lata określić, w imieniu nas wszystkich: pracowni-
ków urzędu jednostek, sołtysów i radnych dziękuję. 
Dziękuję za wszystkie miłe i  twórcze chwile, które 
mogliśmy spędzić, przeżyć jako mieszkańcy dzięki 
temu, że dwadzieścia pięć lat temu pani Anna Ko-
szyk została dyrektorem domu kultury.
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Agresja to nie to samo, co przemoc. 
Jak sobie z nią radzić?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprach-
cicach zajmuje się głównie problemem przemocy.       
W naszej pracy spotykamy się również z zachowania-
mi  agresywnymi, zwłaszcza wśród młodego pokole-
nia, co jest bardzo niepokojące. Coraz więcej młodych 
ludzi – dzieci, młodzieży próbuje rozwiązywać sytuacje 
konfliktowe przy użyciu „siły”. Brakuje im podstawo-
wych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej. 
Często też dzieje się tak, że dzieci, młodzież naśladują 
agresywne zachowania dorosłych. 
Agresja to takie zachowania, których intencją jest 
sprawienie bólu lub uzyskanie przewagi nad inny-
mi, zachowania te nie muszą koniecznie obejmować 
ataku fizycznego. Można też ją określić jako umyślne 
działanie na szkodę jednostki lub jej własności. Tego 
zachowania nie da się społecznie usprawiedliwić. 
Przemoc to zamierzone i  wykorzystujące przewa-
gę sił użycie siły fizycznej lub psychicznej przeciw 
drugiej osobie, powodujące fizyczne lub psychiczne 
cierpienie. Z kolei przemoc o charakterze przestęp-
stwa to zabronione przez prawo wyrządzenie krzyw-
dy innej osobie. Tym, co odróżnia przemoc od agresji 
jest przede wszystkim  przewaga sił. W przemocy 
jest ona zawsze po stronie sprawcy, w  przypadku 
agresji jest ona zrównoważona.   
Spotykamy się z różnymi rodzajami agresji:
- agresja werbalna – polega na używaniu 
przez napastnika w  stosunku do innych osób 
przezwisk, wyzwisk, przekleństw, gróźb, obraźli-
wych gestów, oskarżeń, plotek, przedrzeźniania, 
krzyku i. in.;
- agresja fizyczna – to u małych dzieci np. tu-
panie, padanie na podłogę, bicie pięściami, bicie 
kolegi lub koleżanki, natomiast u starszych agre-
sorów np. napaści, wymuszenia, razy zadawane 
rękami lub innymi narzędziami, kradzieże;

- agresja instrumentalna – występuje wtedy, gdy 
przykładowo agresor długim, przeraźliwym krzy-
kiem, poszturchiwaniem, biciem, nękaniem, groźbą 
zamierza zdobyć od słabszych od siebie pieniądze, 
pożywienie, cenne przedmioty, rzeczy;
- agresja wroga – może występować u osób bar-
dzo zdegenerownych, dla których agresja słowna 
i fizyczna to sposób bycia, zwracania na siebie uwa-
gi oraz zdobywania pozycji w środowisku.         
Rozmiary agresji wzrastają z  roku na rok. Bardzo 
ważne jest zatem zapobieganie zachowaniom agre-
sywnym, zwłaszcza u dzieci.  Istnieją różne sposoby 
zapobiegania i  radzenia sobie z agresją m. in.:
-  poświęcanie dziecku więcej czasu na rozmowę, 

wysłuchanie dziecka, zamiast ciągłego wydawa-
nia poleceń,

-  ograniczanie czasu spędzanego przed telewizorem 
i komputerem, wspólne dobieranie odpowiednich 
programów, które dziecko może oglądać, 

-  uczenie na podstawie własnego przykładu w  jaki 
sposób można sobie radzić z przykrymi emocjami, 
jak je wyrażać i rozładowywać,

-  ustalanie wspólnie z dzieckiem norm obowiązują-
cych w rodzinie, w szkole, uczenie przestrzegania 
przyjętych norm,

-  przydzielanie dziecku stałych obowiązków oraz su-
mienne rozliczanie z tych obowiązków, 

-  zorganizowanie dziecku zajęć dodatkowych, dosto-
sowanych do jego potrzeb oraz możliwości, np. za-
jęcia sportowe, nauka tańca, gra na instrumentach. 

Zidentyfikowanie problemu oraz wybór właściwych 
rozwiązań to pierwsze kroki, jakie należy podjąć, aby 
zminimalizować zagrożenie. W  sytuacjach drama-
tycznych należy skontaktować się ze specjalistą.

Opracowanie: pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Komprachcicach

WARTO SIĘ UCZYĆ
Pierwsze miejsce w konkursie wiedzy zdobyła 
Zuzanna Notka, uczennica Publicznej Szkoły 
Podstawowej w  Domecku. Choć na przygo-
towania poświęciła blisko dwa tygodnie, nie 
spodziewała się, że osiągnie tak dobry rezultat. 
Przyznaje, że bardzo pomogły jej, nauczycielka 
polskiego oraz pedagog szkolny, przygotowu-
jąc wiele materiałów do nauki. Zuzanna brała 
wcześniej udział m.in. w konkursie ŻAK, który 
również był konkursem pamięciowym. 

W  Samorządowym Ośrodku Kultury w  Kom-
prachcicach odbył się I Gminny Konkurs Profi-
laktyczny, który zorganizowały panie pedagog: 
Dorota Macioszek – z  Publicznego Gimnazjum 
w Komprachcicach oraz Edyta Jurek – z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach.

Ze względu na narastający problem występowa-
nia w szkołach zachowań agresywnych, Opolskie 

Kuratorium Oświaty położyło w tym roku szkolnym 
szczególny nacisk na pozytywną edukację związa-
ną z tym tematem.
-  Właśnie dlatego zdecydowałyśmy się wspólnie 

z panią Edytą Jurek, iż nasz konkurs będzie po-
wiązany z tym tematem. Poza  tym myślę, że to 
wydarzenie jest bardzo dobrą formą integracji, 
ponieważ daje możliwość poznania się między 
sobą uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej 
i gimnazjum – opowiada Dorota Macioszek.

W  konkursie wzięły udział pierwsze klasy gim-
nazjum w  Komprachcicach oraz uczniowie klas 
szóstych - reprezentacji gminnych szkół podsta-
wowych. Każda z klas miała po 3 przedstawicieli 
– jeden z  nich próbował swoich sił w  konkursie 
wiedzy na temat agresji. Pozostała dwójka uczest-
niczyła w  konkursie plastycznym na najlepszą 
pracę związaną z hasłem „Po co bić, skoro można 
w zgodzie żyć”. Środki na statuetki oraz nagrody 
zostały przekazane przez Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.

Monika Prześlakiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie 
świętuje w tym roku stulecie istnienia. Choć 
oficjalne uroczystości odbędą się w  paź-
dzierniku, już teraz rozpoczął się cykl spo-
tkań uczniów z absolwentami.

17 kwietnia miało miejsce spotkanie z absolwen-
tem szkoły - Hubertem Skrzipczykiem oraz jego 
żoną Wandą, byłą nauczycielką szkoły w  Wa-
welnie. Państwo Skrzipczyk są autorami książki 
o  historii naszej miejscowości „Wawelno daw-
niej i  dziś”. Para opowiadała uczniom starszych 
klas o  tym, jak kiedyś wyglądał zwyczajny dzień 
w szkole, o karach, które groziły uczniom za nie-
właściwe zachowanie. Nie obyło się bez opowie-
ści o codziennym życiu mieszkańców, pracach 
w polu i gospodarstwie, chwilach grozy przeży-
tych podczas II wojny światowej. Goście wzbu-
dzili wielkie zainteresowanie uczniów.

Anna Kaczorowska

BEZ AGRESJI

SPOTKANIE 
Z ABSOLWENTAMI
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TEATR W NOWEJ 
FORMIE
Dlaczego Tygrysek Pietrek stracił paski i czy 
uda mu się odnaleźć zgubę? Tego próbowały 
dowiedzieć się dzieci z  Przedszkola Publicz-
nego w Ochodzach, które 20 kwietnia obejrza-
ły spektakl pt.: „Tygrys Pietrek” z Teatru Gro-
teska w Krakowie, a 13 maja były odkrywcami 
na nowo przygód małej dziewczynki o imieniu 
Calineczka oglądając spektakl transmitowany 
na żywo z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie 
pt.: „Calineczka -Reaktywacja”.  Spektakle 
były dostępne on line dzięki udziałowi placów-
ki w programie Telewizji Polskiej SA „Interne-
towy Teatr TVP dla szkół”.

„Tygrys Pietrek” był już piątym przedstawieniem 
oglądanym w tym roku przez przedszkolaki z Ochódz 
w ramach tego projektu. Oprócz zgromadzonej w te-
atrze widowni, te wyjątkowe przedstawienia dzięki 
transmisji internetowej mogły zobaczyć na żywo dzie-
ci w wielu szkołach i przedszkolach w całej Polsce. 
-  Bardzo ważne jest, aby wprowadzać teatr w ży-

cie od najmłodszych lat. Kontakt ze sztuką jest 
bardzo ważnym elementem w  rozwoju emocjo-
nalnym i społecznym każdego dziecka, ponieważ 
poszerza doznania estetyczne, pobudza umysł, 
rozwija myślenie abstrakcyjne, bardzo ważne 
i  pomocne w  życiu - podkreśla Beata Dobosz - 
dyrektor przedszkola.

Nauczycielka Joanna Zaleska wprowadza dzie-
ci w  świat teatru poprzez różnorodną działalność 
edukacyjną i uważa, że zajęcia teatralne to nie tylko 
świetna zabawa i wspaniała rozrywka dla najmłod-
szych. Poprzez kontakt z teatrem dzieci przełamują 
lęki, budują poczucie własnej osobowości, kształtują 
poprawną mowę, rozwijają wyobraźnię, wrażliwość 
i intelekt, a także uczą się współdziałania w zespole.

Z  formy przekazu przedstawienia teatralnego przez 
internet dzieci w ochódzkim przedszkolu mogą ko-
rzystać systematycznie dzięki odpowiedniemu wy-
posażeniu: urządzeniom multimedialnym (komputer, 
projektor, ekran zakupione z budżetu placówki) oraz 
sprzętowi nagłaśniającemu, o  który przedszkole 
wzbogaciło się w trakcie udziału w projekcie unijnym. 

MP

RAZEM DLA 
SZKOŁY
Festyn rodzinny, który z  okazji Dnia Patrona 
odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w  Komprachcicach zorganizowali pracownicy 
szkoły i Rada Rodziców, których wsparł dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Arkadiusz Tabisz.

Była to już czwarta edycja tego integracyjnego 
spotkania, z którego cały dochód został przezna-
czony na działania szkoły.
- Chcemy, aby rodzice mogli poobserwować, jak 
ich dzieci zachowują się w  swoim gronie. Dzieci 
z  kolei mogą pokazać swoje umiejętności przed 
rodzicami i rodziną. Przyszli uczniowie, czyli przed-
szkolaki widzą, dzięki temu festynowi, że szkoła to 
nie tylko ciężka i nudna nauka, ale też wesoła at-
mosfera i możliwość znalezienia nowych przyjaciół 

– mówi Agnieszka Zyzik, jedna z organizatorek.
Program tegorocznej imprezy był bardzo interesu-
jący: pojawił się pies Jacob z  trenerką, oficjalnie 
wystąpiła z grupą swoich podopiecznych trenerka 
judo - Beata Kucharzewska-Śmieja, strażacy jak 
zwykle udostępnili do zwiedzania wóz i przygoto-
wali pokazy ratownictwa, a na scenie pojawiło się 
wielu bardzo młodych artystów, którzy za swoje 
prezentacje otrzymywali zasłużone, gromkie bra-
wa.
- To wydarzenie jest organizowane przede wszyst-
kim przez rodziców, my, nauczyciele, ich tylko 
wspomagamy. Wydarzenie jest typową akcją „dla 
szkoły”, czyli wszyscy razem organizujemy zarów-
no tę część kulinarną (tutaj rodzice wiodą prym), 
natomiast zawody sportowe nauczyciele, a część 
artystyczną – każda klasa według swoich pomy-
słów – mówi Aneta Sosińską, nauczycielka przyro-
dy PSP w Komprachcicach.

MP

XIV Eko-party pod hasłem „Kwiaty barwą i zapa-
chem nas zachwycają, a  zioła zdrowia dodają” 
odbyło się 15maja br. jak każdego roku w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. 

Konkurs otworzył oficjalnie dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Chmielowicach - Zbigniew 
Adamkiewicz, który przypomniał , że mamy obo-
wiązek dbać o nasze środowisko, upiększając  je 
oraz zachowując to, co może dostarczać nie tylko 
wrażeń estetycznych, ale także skutkować lep-
szym zdrowiem. Na konkurs przybyli uczniowie ze 
szkół podstawowych z Domecka, Wawelna, Kom-
prachcic, Chmielowc. Ich przygotowanie ocenia-
ła komisja, którą tworzyły: Anna Koszyk, Barbara 
Langner, Regina Jurek oraz Anna Białoskórska.
Za rok uczniów czeka kolejna, piętnasta już, edy-
cja tego konkursu – odbędzie się pod hasłem 
„Świat zwierząt liczny jest, o przyrodę zadba też”.

Kategoria „Teatr” kl. I-III
I  miejsce uczniowie klasy III  Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Chmielowcach
Kategoria „Piosenka” kl. I-III
I miejsce Kinga Dolipska, PSP Wawelno
II miejsce Hanna Gogolok, PSP Chmielowice
III miejsce Aleksandra Mrocheń, PSP Chmielowice
Kategoria „Piosenka” kl. IV-VI
I miejsce Natalia Gogolok, PSP Domecko
II miejsce Martyna Musiał, Oliwia Baron, PSP Komprachcice
III miejsce Emilia Pyka, PSP Wawelno
Kategoria „Moda” kl. I-III
I miejsce Alicja Hendel, PSP Komprachcice
II miejsce Aleksandra Słota, PSP Domecko
III miejsce Katarzyna Aniserowicz, Małgorzata Kornek, Bartosz 
Wyzgała, PSP Chmielowice
Kategoria „Moda” dla kl. IV –VI 
I miejsce Agata Kornek, PSP Chmielowice
II miejsce Agata Aniserowicz, PSP Chmielowice
III miejsce Emilia Adamkiewicz, PSP Komprachcice                        
Kategoria „Konkurs fotograficzny” kl. IV-VI
I miejsce Emilia Gogolok , Jakub Kondak, PSP Chmielowice
II miejsce Emilia Waliczek, Agnieszka Smolin, PSP Domecko
II miejsce Rafał Borman, PSP Chmielowice
III miejsce Katarzyna Klimczyk, PSP Chmielowice
III miejsce Julia Lisik, PSP Chmielowice
III miejsce Ewa Nicze, Zuzanna Notka, PSP Domecko
Kategoria konkurs „Zielnik” kl. IV-VI
I miejsce Dawid Galla, PSP Komprachcice
II miejsce Jakub Kondak, Paulina Korzekwa, Patrycja Korzekwa, 
Tobiasz Świerc, PSP Chmielowice
III miejsce Kamil Jurek, PSP Komprachcice
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MISTRZYNIE 
Z KOMPRACHCIC
Dokończenie ze str. 1

„Kinder + Sport” to cykliczna impreza, która odby-
wa się w trzech kategoriach wiekowych. W obec-
nej edycji są to następujące roczniki: 2004 – dru-
żyny dwuosobowe, 2003 – trzyosobowe oraz 2002 
– czteroosobowe (plus zawodniczki rezerwowe). 
Klub z Komprachcic w Paczkowie reprezentowa-
ły trzy drużyny, jedna w  „dwójkach” oraz dwie 
w „trójkach”, które awans do tej imprezy wywal-
czyły sobie dwa tygodnie wcześniej na zawodach 
półfinałowych wygrywając obie kategorie.

Tytuł Mistrzyń Województwa w  „trójkach” zdobyły Mi-
chelle Maculak, Julia Niedworok, Ewa Sosińska oraz 
rezerwowe Patrycja Siendzielorz i Agnieszka Sosińska. 
Dziewczyny wygrały pewnie grupę eliminacyjną poko-
nując kolejno Opolankę I, UKS Jedynkę Kluczbork oraz 
Opolankę II, następnie w półfinale 2:0 PSP 19 Kędzie-
rzyn-Koźle i w finale PSP 11 Kędzierzyn-Koźle również 
2:0. Druga drużyna „trójek” LUKS-u  zajęła w  turnieju 
siódme miejsce. Równie dobrze w  zawodach radziła 
sobie dwójka „Sukcesu” grająca w składzie Maria Bo-
dzioch, Aleksandra Paszek, Weronika Stelnicka, które 
wygrały po 2:0 z  zespołami reprezentującymi Opole, 
Kędzierzyn-Koźle, Niemodlin oraz w półfinale ze Spartą 
Paczków. W meczu finałowym młode siatkarki z Kom-
prachcic uległy Opolance I  zostając Wicemistrzyniami 
Województwa.  Występ w  Paczkowie nie był jedynym 
sukcesem naszych drużyn w ostatnim czasie. 17 maja 
na ogólnopolskim turnieju mini piłki siatkowej dziewcząt 
w  Legionowie „dwójka” LUKS-u  zajęła pierwsze miej-
sce, natomiast „trójka” była druga. Na podobnym tur-
nieju, który odbył się w Błoniu koło Warszawy zwyciężyła 
„trójka” a „dwójka” była trzecia. Gratulujemy i życzymy 
zawodniczkom z  Komprachcic jak najlepszego startu 
w lipcowych Mistrzostwach Polski.

Piotr Szczubiał

10 LAT LIGI
Z  okazji dziesięciolecia komprachcickiej sekcji 
futsalu w  hali sportowej Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji w Komprachcicach odbył się 16 maja br. 
Międzynarodowy Turniej Seniorów w Futsalu o Pu-
char Marszałka Województwa Opolskiego. Puchar 
wręczał członek Zarządu Województwa Opol-
skiego - Tomasz Kostuś. W turnieju niepokonany 
był team GKS Berland Komprachcice, drużyna, 
która wyznacza sobie i  innym wysokie standardy 
w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych. Za przy-
gotowanie zespołu byłemu trenerowi - Dariuszowi 
Lubczyńskiemu oraz obecnemu - Markowi Traczo-
wi dziękował Wójt Gminy - Leonard Pietruszka.

-  Podpisuję się obiema rękami pod słowami pana 
marszałka: nie ma takiej drugiej ligi i nie ma tak 
zgranego zespołu, jak wy.

DD

MAREK TRACZ, TRENER GKS MASITA BER-
LAND KOMPRACHCICE
- Już wcześniej grałem w  ekstraklasie, później 
w pierwszej lidze. Łączyłem grę na boisku tra-
wiastym z  piłką halową również z  racji wieku. 
Obecnie gramy w  pierwszej lidze, ale naszym 
celem jest zagranie w przyszłym sezonie w eks-
traklasie - wszyscy, którzy ze mną współpracują 
wiedzą o  tym. Taki był mój plan: budujemy ten 
zespół z  jasno określonym celem: zaczynamy 

od drugiej ligi, awansujemy do pierwszej. To 
się nam udało. Mieliśmy uczyć się futsalu przez 
cały rok – uczyliśmy się. Teraz musimy się spiąć 
przed przyszłym sezonem i awansować do eks-
traklasy - mam nadzieje, że się uda. Niestety, za 
takim sukcesem nie stoją tylko kwestie sporto-
we, musimy dopiąć różne szczegóły związane 
z drużyną, finansami.

SPORTOWA 
MAJÓWKA
Wyjątkowe majowe spotkanie zaproponowali 
działającym na terenie gminy Komprachci-
ce klubom sportowym pracownicy Ośrod-
ka Sportu i  Rekreacji. Promocja aktywnego 
spędzania wolnego czasu i piknikowa forma 
„majówki” zgromadziła także w kompleksie 
sportowym przy ulicy Rolniczej wielu kibiców.

-  Ta „Majówka”, festyn zorganizowany przez OSiR 
przy współudziale Klubów Sportowych naszej gmi-
ny, umożliwia zaprezentowanie przez kluby swojej 
działalności, te organizacje mogą się pochwalić tym, 
co robią – Arkadiusz Tabisz – dyrektor OSiR – mówi 
o idei organizowania imprezy.

Na boisku GKS Komprachcice odbył się turniej piłki 
nożnej seniorów, na boisku wielofunkcyjnym - mini 
turniej piłki ręcznej. Pomiędzy kortami a boiskiem piłki 
nożnej – przeprowadzono zawody mini piłki siatkowej, 
tuż obok, pokaz judo zaproponowała Beata Kucha-
rzewska-Śmieja. Na kortach odbyły się zawody bad-
mintona zorganizowane przez klub Victoria Domecko 
oraz pokaz tenisa z  profesjonalnym komentarzem. 
Gimnastykę street workout wykonała grupa Mateusza 
Heince. Podczas sportowego festynu LUKS „Sukces” 
przeprowadził turniej mini piłki siatkowej dziewcząt. 
W zawodach wzięło udział osiem dwuosobowych dru-
żyn, które tworzyły zawodniczki klubu.

MP

Pani Barbarze Langner

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Komprachcicach

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci ojca

składają:

Wójt Gminy - Leonard Pietruszka
Radni Gminy Komprachcice

Pracownicy Urzędu Gminy w Komprachcicach
Kierownicy i dyrektorzy 

gminnych jednostek organizacyjnych

Karolina Ciesiółka (kl. VI): Od dwóch lat trenuję w  LUKS 
„Sukces” Komprachcice, chętnie spotykam się z koleżan-
kami podczas treningów, lubimy współpracować. Na piknik 
przyjechałam razem z tatą i z całą drużyną.

Młodzi szczypiorniści z LKS OSiR Komprachcice (od lewej):  
Szymon Supel  z kl. VI gra na prawym rozegraniu oraz Ste-
ven Morawiec z V kl., bramkarz drużyny. Chłopcy przyszli 
na piknik głównie po to, by zagrać w turnieju piłki ręcznej, 
którą to dyscyplinę trenują w komprachcickim klubie od po-
nad roku. Zgodnie twierdzą, że sport pozwala nauczyć się 
wielu przydatnych umiejętności, wykorzystywanych w życiu, 
takich jak np. praca w zespole. 
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