
Okazuje się, że św. Mikołaj przychodzi nie tylko 
do grzecznych dzieci, ale także do grzecznych 
dorosłych. 6 grudnia  br. w Urzędzie Gminy 
Komprachcice członkowie Koła Seniora spotkali 
się z przedstawicielami samorządu lokalnego: 
były występy, smakowite pierniczki oraz bardzo 
wartościowe prezenty. 

Jeszcze niedawno seniorzy z gminy Komprachcice 
tylko marzyli o własnym sprzęcie audio, a od 
Mikołaja otrzymali aż dwa takie urządzenia. Jeden 
radiomagnetofon został ufundowany przez Wójta 
Gminy – Leonarda Pietruszkę, a drugi – przez 
Renatę Gliniorz - dyrektor Samorządowego 

Ośrodka Kultury. Pracownicy SOK przygotowali 
dla seniorów także inne niespodzianki: występy 
artystyczne na najwyższym poziomie oraz mini 
upominki.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018

pragniemy przekazać Wam Drodzy Mieszkańcy Gminy Komprachcice najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące Święta i kolejny rok będą dla każdego z Was  

niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Podzielcie się wigilijnym opłatkiem w spokoju i radości,  

spędzając czas z rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi bliskimi Wam osobami.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy każdemu z Was  

dużo zdrowia i szczęścia – niech nie opuszcza Was pomyślność i spełniają się najskrytsze marzenia.

DOMECKO

Mikołaj młodych strażaków

KOMPRACHCICE

Mikołaj seniorów
FUTSAL

Berland walczy!

W jednostce OSP z Domecka działają dwie 
grupy młodszych strażaków, którzy szkolą się 
pod okiem druhny Nikol Rimpler. „Mali Floria-
nie” i „Ognioodporni” spotkali się 6 grudnia br. 
ze św. Mikołajem, który przyniósł im świąteczne 
upominki. 

Nie ma jednak nic za darmo… każda druhna i każdy 
druh musieli wykazać się strażacką wiedzą oraz 
umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Młodzi strażacy egzamin zdali 
doskonale!

Wydawało się, że przed Berlandem Komprachcice 
sytuacja nie do pozazdroszczenia, na dwa mecze 
przed przerwą groziła im stabilizacja w środku 
tabeli, a nie taki był przecież cel piłkarzy z Kom-
prachcic. Okazało się jednak, że drużyna pokazała, 
jak silnym jest zespołem i wygrała dwa kolejne 
spotkania: z UKS Ekom Futsal Nowiny 7:4 (bramki 
dla naszego zespołu strzelili: Roma Shved, Do-
minik Dora, Arek Gibała i Adrian Zyla) oraz z GKS 
Futsal Tychy 5:2 (strzelali: Roma Shved, Markus 
Przywara, Arek Gibała i Adrian Zyla).
Sportowców z Komprachcic prowadzi trener 
Dariusz Lubczyński, który przed piłkarzami stawia 
ambitne cele.

W numerze styczniowym:

• WIGILIE U SPORTOWCÓW
• PODATKI I OPŁATY
• INSPIRUJĄCE OSOBOWOŚCI
• WALKI ROBOTÓW
• CO MOŻE PRZYNIEŚĆ NOWY ROK?

Leonard Pietruszka
– Wójt Gminy Komprachcice wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Komprachcicach

Łukasz Dydzik 
– Przewodniczący Rady Gminy Komprachcice oraz Radni
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KOMPRACHCICE

Szlachetna paczka

KOMPRACHCICE

Bank żywności

ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY – LEONARDEM PIETRUSZKĄ

Czekam na nowy rok

W tym roku po raz dziesiąty wzięliśmy udział 
w akcji „Szlachetna Paczka”. Po raz pierwszy 
jako siły zjednoczone: uczniowie i kadra szkoły 
podstawowej oraz dawnego gimnazjum.

„Szlachetna Paczka” to ogólnopolska akcja świą-
tecznej pomocy – realizowana od 2001 roku 
przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej 
założeniem jest idea przekazywania bezpośred-
niej pomocy osobom potrzebującym – by była 
to pomoc skuteczna, konkretna i sensowna. 
W tym roku pomagaliśmy mamie samotnie 
wychowującej 2 dzieci. Zebraliśmy dla tej rodziny 
wspaniałe dary – dzięki hojności uczniów, ich 
rodziców i przyjaciół. Zaangażowanie i chęć nie-
sienia pomocy oraz wrażliwość na czyjś trudny 
los wybrzmiewały w rozmowach, z dziećmi, 
młodzieżą, rodzicami, którzy do dostatniej chwili 

spieszyli z pomocą przynosząc pełne „ręce” da-
rów. Dzięki wielkim sercom darczyńców zapew-
niliśmy rodzinie wszystkie potrzeby, zgłoszone 
przez nią w formularzu (taka jest zasada akcji). 
Łącznie z ofertą pomalowania mieszkania złożoną 
przez ojców dwojga naszych uczniów: Andrzeja 
Labusgę i Dariusza Bernhardta (ta usługa jest 
w trakcie realizacji).

Po raz pierwszy oddaliśmy naszej „podopiecznej” 
rodzinie tak dużą rekordową wręcz liczbę paczek 
(30!). Ich wartość baza akcji „Szlachetna Paczka” 
w Krapkowicach oszacowała na ok. 10 000 zł. 
To wartość bardzo przybliżona, ale jedno jest 
pewne – nie jesteśmy w stanie oszacować „wagi” 
serca, jakie osoby przygotowujące paczki włożyły 
w każdy najmniejszy podarunek. W czołów-
ce najbardziej zaangażowanych wolontariuszy 

byli: Dawid Labusga, Paulina Pruchnicka, Michał 
Zając, Bartek Bareja (wszyscy z II d gimnazjum) 
oraz Damian Wawszczyk z III d gimnazjum. Dla 
nas wszystkich to bardzo budujące w czasach, 
gdy o młodzieży mówi się tyle złych słów. Ich 
zaangażowanie w projekt było lekcją empatii, 
wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych. 
Większość zaliczyła tę lekcję na szóstkę. Bardzo 
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się do akcji za szlachetne serca i okazaną pomoc. 
Szczególne podziękowania składamy wszystkim 
wolontariuszom z naszej szkoły. Projekt w szkole 
koordynowały: pedagog Edyta Jurek i bibliotekarka 
Stefania Gwóźdź.

(oprac. S. Gwóźdź, E. Jurek, red.: DD)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kom-
prachcicach otrzymał w ramach współpracy 
z Bankiem Żywności ok. 10 ton produktów, które 
trafią do 300 osób z terenu gminy.

GOPS po raz kolejny przystąpił do programu, 
którego celem jest wsparcie potrzebujących 
w produkty żywnościowe. Spełnienie określone-
go kryterium dochodowości pozwala otrzymać 
w sumie trzy razy paczkę żywnościową. Wśród 
produktów są oleje, powidła, makarony, ryże, 

konserwy – można powiedzieć: rzeczy podstawo-
we, wykorzystywane przez każde gospodarstwo 
domowe.
– Wsparciem objętych jest około 300 osób z te-
renu gminy Komprachcice – mówi Bogdan Święs 
(na zdjęciu) z GOPS w Komprachcicach. – Każda 
paczka kompletowana jest na bieżąco. Żywność 
jest wydawana przed świętami, ale pierwsze pacz-
ki były dystrybuowane w listopadzie, a kolejna 
partia, już trzecia, będzie wydawana w marcu 
2018.

Jakie, Pana zdaniem, było najważniejsze wy-
darzenie, projekt, inwestycja, pomysł – coś, 
co w 2017 wpłynęło na rozwój lub wizerunek 
gminy?
– Na pierwszym miejscu absolutnie postawiłbym 
koncepcję budowy ciągów pieszo-rowerowych 
w ramach projektów realizowanych w Aglome-
racji Opolskiej, mimo tego, że nie są to zadania 
realizowane przy naszych drogach, gminnych lub 
wewnętrznych. Jednak patrząc na nasze sołectwa, 
na bezpieczeństwo komunikacyjne naszych 
mieszkańców, to realizacja dwóch projektów 
(jeden w ramach konsorcjum dziewięciu gmin – 
odcinek Ochodze–Komprachcice, a drugi, Polska 
Nowa Wieś–Wawelno, we współpracy z Miastem 
Opole – red.) to budowa tych ciągów zmieni 
jakość życia mieszkańców w sposób znaczący. 
Już pod koniec stycznia 2018 roku ogłaszamy 
przetarg na wykonawstwo odcinka Ochodze – 
Komprachcice, natomiast jeśli chodzi o Wawelno 
to jesteśmy na etapie przygotowań do złożenia 
wniosku, co najprawdopodobniej odbędzie się 
wiosną przyszłego roku.

Inwestycje to rzeczy, które najbardziej interesują 
mieszkańców, a przecież nie tylko ciągi pieszo-
-rowerowe będą na terenie gminy budowane…
– Musieliśmy podjąć się samodzielnego finan-
sowania modernizacji Samorządowego Ośrodka 
Kultury, z własnych pieniędzy będziemy remon-
tować salę, ale składamy też wniosek na projekt 
adresowany do seniorów. Dzięki wsparciu mini-
sterialnemu będziemy mogli poprawić infrastruk-
turę części ośrodka i stworzyć lepsze warunki 
integracji dla seniorów z terenu naszej gminy.

Czyli rok 2018 zapowiada się nieźle…
– Przyznaję, że czekam na rok 2018 – bo ma się 
rozpocząć rewitalizacja parku w Domecku, mo-
dernizacja SOK, liczymy, że otrzymamy do-
finansowanie na termomodernizację szkoły 
w Domecku. Czekam na rok 2018, ponieważ 
po raz pierwszy z własnych funduszy, zapisa-
nych w projekcie budżetu, przeznaczymy je-
den milion złotych na remonty naszych dróg. 
Natomiast rok 2017 był mocnym rokiem, jeśli 
chodzi o przygotowanie dokumentacji, projektów, 
dyskusji nad koncepcjami i szukania możliwości 

dofinansowania. Dlatego możemy w przyszłym 
roku liczyć na więcej.
Gmina to nie tylko inwestycje, ale również życie 
społeczne, kulturalne, sportowe. Coraz więcej 
u nas wydarzeń, których ranga rośnie z roku 
na rok…
– Gmina Komprachcice ma bardzo duże szczęście 
do osób, którzy zarówno na niwie zawodowej,  
jak i prywatnie chcą coś zmienić na lepsze, nie 
zważając na pieniądze, własny czas. Dumny 
jestem z wszystkich, którzy podejmują wysiłek, 
aby coś się w naszej gminie działo. Pracują często 
społecznie, często po godzinach, organizują coś 
pięknego nie tylko dla mieszkańców gminy Kom-
prachcice, bo przecież niektóre z naszych imprez 
są obecnie tak popularne, że biorą w nich udział 
nawet ludzie spoza województwa opolskiego. 
Ja wierzę w takich ludzi i w to, że jest możliwa 
dzięki nim prawdziwa zmiana. Wierzę w motto, 
które przyświeca mojej samorządowej służbie: 
wielkich rzeczy nie robi się za pieniądze, wielkie 
rzeczy robią ludzie o wielkim sercu.

Dziękujemy za rozmowę.
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Jarmark jest okazją do spotkań z przyjaciółmi, wspólnej biesiady i roz-mów. Dzięki obecności instruktorów i sympatyków Samorządowego Ośrodka Kultury, którzy wcielili się w bohaterów popularnej bajki, każde wspólne zdjęcie nabierało wyjątkowego charakteru.

Pierwszą część grudniowej Imprezy prowa-

dziła Maria Honka, której rola nie ograniczała 

się tylko do konferansjerki. Pani Maria również 

śpiewała, za przejmujące wykonanie świątecz-

nych piosenek otrzymując gromkie brawa.

Bartek Kolan, 8 lat, zagrał główną rolę – Kaja 

w spektaklu „Królowa Śniegu”

– W teatrze podoba mi się wszystko, już 

w tamtym roku zacząłem chodzić na zajęcia 

teatralne. Mam tutaj kolegów i koleżanki. Po-

doba mi się postać Kaja. Nie mam tremy, nie 

boję się występować, bardzo to lubię.

Podczas jarmarku na scenie występują dzieci i młodzież z kom-

prachcickich placówek – uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Wawelnie zaprezentowali się znakomicie, z krótkim 

programem artystycznym i w niezwykle eleganckich strojach.

Stoiska z rękodziełem to stały element kom-prachcickiego jarmarku – Maria Grot – Sekre-tarz Gminy Komprachcice doceniła ręcznie wykonywane kwiaty. Wśród artystów i rze-mieślników byli też członkinie Koła Seniora, lokalni twórcy, szkoły.

W jednej z sal Gminna Biblioteka Publiczna 

przygotowała wyjątkowe miejsce: można było 

kupić książki dla dzieci i dla dorosłych – już za-

pakowane jak prezenty pod choinkę, obejrzeć 

bajki, wziąć udział w zajęciach plastycznych 

i wysłuchać opowieści czytanych przez wo-

lontariuszy (na zdjęciu od lewej: Ewa Nicze, 

Marek Nowak, Natalia Siano, z tyłu: Emilia 

Waliczek, Paulina Ptaszek, wolontariuszem 

jest również Dawid Kasperek)

Jarmark Bożenarodzeniowy trwał dwa dni: w sobotę wieczorem odbyło się kolędowanie przy ognisku, a wcześniej – ubieranie przez mieszkańców choinki w Samorządowym Ośrodku Kultury, poprzedzone wspólnym wykonywaniem ozdób. Zebranych w Sali SOK czekała jeszcze jedna atrakcja – przedstawienie „Królowa Śniegu”, w którym zagrali młodzi aktorzy teatru „Akcik” oraz ich starsi koledzy z „Cyrku Osobliwości”. W spektaklu „Królowa Śniegu” zagrały dzieci: Malwina Dobosz, Bar-tek Kolan (oboje na zdjęciu), Milena Mitura, Marta Aleksandrowicz, Olga Aleksandrowicz, Aleksandra Klimczyk.
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KOMPRACHCICE, KRAKÓW

Mały ośrodek z wielkim projektem
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachci-
cach był jedną z trzech instytucji, które prezento-
wały swoje doświadczenia podczas konferencji 
„Małopolska. Kultura wrażliwa”, którego realiza-
torami był Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego oraz Małopolski Instytut Kultu-
ry w Krakowie. I jedyną placówką z obszarów 
wiejskich.

Tarnowskie Spotkanie w Centrum Sztuki Mościce 
było elementem małopolskiego projektu. SOK 
został zaproszony do udziału w konferencji, której 
celem było poszerzenie kompetencji w zakresie 
dostępności Instytucji dla osób niepełnospraw-
nych oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie 
pracy z tymi osobami.
– Zostaliśmy zaproszeni do wystąpienia przed 
przedstawicielami domów kultury, bibliotek, 
muzeów, teatrów z całej Polski jako jeden z trzech 
ośrodków, prócz nas swoje projekty i doświad-
czenia prezentowali: Ośrodek Kultury im. C. K. 
Norwida w Krakowie i Legnicka Biblioteka Pub-
liczna – mówi Renata Gliniorz, dyrektor SOK.
Niewielu może zaprezentować swoją współpra-
cę z osobami niepełnosprawnymi w obszarze 
kultury, jak ludzie związani z ośrodkiem w Kom-
prachcicach. To praktycy, którzy za swoją pracę 
zostali docenieni poza granicami województwa.
– Zostaliśmy poleceni Instytutowi Kultury przez 
Fundację „Bez Barier”. Kiedy zadzwonił do mnie 
zastępca dyrektora Instytutu, opowiedziałam, jak 
działamy, o tym, że współpracujemy z Domowym 
Hospicjum dla Dzieci, jak organizujemy chary-
tatywne koncerty i dlaczego postanowiliśmy 
realizować projekt „Na warsztacie słowa i muzyki 

– niepełnosprawni w kulturze” – opowiada Re-
nata Gliniorz. – Ja tak sobie to wymyśliłam: nasz 
obiekt w zasadzie nie jest dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, ale mamy taką 
młodzież, takich pracowników, którzy przygoto-
wani są do pracy z osobami niepełnosprawnymi 
doskonale. Marzyło mi się, że będziemy działać 
społeczne, że można być nastawionym na „być”, 
a nie na „mieć”. Co ważne, kultura nie ma po-
magać niepełnosprawnym – ma ich włączać, 
ma powodować, że będą w niej uczestniczyć. Tak 
też przedstawiłam nas organizatorom konferencji.
Dyrektor SOK postawiła warunek, aby o projekcie 
opowiedzieli pracownicy instytucji: Linda Wencel, 
Patrycja Sobańska, Robert Klimek, czyli ci, dzięki 
którym projekt „Na warsztacie słowa i muzyki – 
niepełnosprawni w kulturze” został zrealizowany.

– Każdy z nich czuł to inaczej i każdy bardzo oso-
biście opowiedział, co ich przekonało do udziału 
w tym projekcie. Ja wystąpiłam w roli podsumo-
wującego prezentację. Myślę, że nasze wystą-
pienie spodobało się. Mówiliśmy o praktycznych 
aspektach włączania osób niepełnosprawnych 
w działania kulturalne. Mogliśmy się podzielić 
doświadczeniem, które – jak się okazało – jest 
bardzo duże, mimo, że nasz ośrodek – malutki. Jak 
widać, najważniejsze to ludzie, odwaga i pomysły.

Dagmara Duchnowska

Na zdjęciu: Przedstawiciele SOK razem z Janem 
Melą, który moderował debatę, jaka odbyła się 
po zakończeniu prezentacji.

Pod koniec listopada tego roku w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Komprachcicach od-
była się wystawa, która była niezaplanowanym 
efektem projektu „Na warsztacie słowa i muzyki 
– niepełnosprawni w kulturze”.

Wystawa nie była tylko klasyczną ekspozycją, 
prócz oglądania malarstwa Franciszka Tworuszki, 
rzeźby Katarzyny Urbaniak oraz rysunków Soni 
Rudek, a także prac dzieci Zespołu Szkół w Dą-
browie oraz Pracowni Plastycznej „Kreatywny 
zakątek” uczestników czekała również prezen-
tacja multimedialna połączona z wykładem oraz 

warsztaty plastyczne. Wystawę odwiedzili młodzi 
i starsi mieszkańcy Gminy Komprachcice, grupy 
zorganizowane, wychowankowie Publicznego 
Przedszkola w Komprachcicach, Ochronki Sióstr 
Służebniczek w Komprachcicach, członkowie 
Klubu Seniora oraz indywidualni pasjonaci sztuki.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Chaos czy harmonia?
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Prawa dziecka
28 listopada br. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Komprachcicach odbyło się 
rozstrzygnięcie VI Konkursu Pięknego 
Pisania. Konkurs został zorganizowany 
przez PSP im. Janusza Korczaka w Pol-
skiej Nowej Wsi oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Komprachcicach. Tematem 
przewodnim tej edycji były prawa dzie-
cka w XXI wieku.

Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi na prawa 
dziecka oraz ich respektowanie we współczesnym 
świecie. W dobie komputerów bardzo ważne jest 
również promowanie ładnego i starannego pisma 
odręcznego, zachęcenie do pisania piórem, roz-
wijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć, 
przemyśleń i refleksji. W konkursie brało udział 
15 osób z 5 szkół. Komisja przyznała następujące 
nagrody: I miejsce – Małgorzata Kornek – PSP nr 

30 Opole, II – Kinga Dolipska – PSP Wawelno, 
III – Julianna Leja – PSP Domecko
Wyróżnienia otrzymali: Antonina Góral – PSP 
Komprachcic, Sabina Ożóg – PSP nr 30 Opole, 
Maja Pastwa – PSP Polska Nowa Wieś.
Na zakończenie uczniowie z klasy V PSP z Polskiej 
Nowej Wsi zaprezentowali scenkę rodzajową 
o prawach człowieka.

OSOBOWOŚĆ

Linda Wencel

ATTONARE

Dwie piosenki

W poprzednim wydaniu „Wieści” pisaliśmy o wy-
różnieniu nagrodą „Magnolia” Lindy Wencel 
– instruktorki wokalnej i plastycznej Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. 
W tym numerze przedstawiamy szerzej sylwetkę 
tej wyjątkowej animatorki kultury.
Linda Wencel jest związana z Samorządowym 
Ośrodkiem Kultury w Komprachcicach od dziecka. 
Tutaj stawiała swoje pierwsze kroki jako woka-
listka, członkini zespołów.
– Przez nasz ośrodek przewinęło się bardzo dużo 
młodych ludzi – jedni byli z nami przez kilka 
miesięcy, inni przez rok, niektórzy przez kilka 
lat. A Linda przyszła do ośrodka w szóstej klasie 
szkoły podstawowej i został do teraz, wpływając 
na to, co dzieje się w kulturze nie tylko gminnej, 
ale też powiatowej, a nawet wojewódzkiej – mówi 
dyrektor SOK, Renata Gliniorz, która nominowała 
Lindę Wencel do nagrody. – To od początku był 
człowiek, który potrafił i chciał słuchać. Zawsze 
skromna, delikatna, nie narzucająca się. Potrafi 
rozmawiać o każdym projekcie, pracować z in-
nymi. Linda miała propozycje pracy w innych 
miejscach, ale nigdy nie skorzystała z ofert. Można 
powiedzieć, że dała siebie naszej gminie.
Laureatka jest również kierownikiem zespołu 
wokalno-instrumentalnego Attonare oraz wo-
kalistką zespołu bluesowo-rockowego Day Off, 

wolontariuszką Domowego Hospicjum dla Dzieci 
w Opolu, założycielką pracowni dla dzieci „Kre-
atywny Zakątek”. Lista jej zasług i oryginalnych 
projektów, do których włącza innych jest długa. 
Zawsze mocno zaangażowana w przedsięwzięcia 
kulturalne społeczności gminy, dzieli się swoimi 
zdolnościami plastycznymi, co mogą potwier-
dzić uczestnicy zajęć, w tym również spotkań 
szydełkowych. Razem z zespołem Attonare 
wspiera społecznie najbardziej potrzebujących, 
nie szczędząc wolnego czasu dla potrzeb innych 
ludzi czy organizacji.
– W mojej działalności charytatywnej bardzo 
pomaga mi zespół Attonare, wspólnie robimy 
dużo rzeczy. W tym roku znów postaraliśmy się 
odwiedzić większość naszych podopiecznych, 
dla których graliśmy koncerty, odwiedziliśmy  
też naszych seniorów z podarunkami podczas 
mikołajków – mówi pani Linda.
Razem z zespołami często koncertuje chary-
tatywnie, biorąc udział m.in. w Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncercie Dla 
Bartka z Jełowej, poparzonego Kamila – pod-
opiecznego Opolskiego Stowarzyszenia Reha-
bilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej i wielu 
innych wydarzeniach. Wykorzystując swoje zdol-
ności plastyczne służy pomocą Fundacji „Mam 
Marzenie”, przygotowując każdego roku prace 

plastyczne dla podopiecznych na Ogólnopolski 
Dzień Marzeń. Jako pasjonatka teatru odegrała 
wiele czołowych ról w spektaklach teatralnych 
przygotowywanych z udziałem SOK w Kom-
prachcicach m.in. na deskach Teatru Lalki i Aktora 
w Opolu oraz w Filharmonii Opolskiej, które 
wyreżyserowane zostały i odegrane by wspomóc 
podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci 
w Opolu i osoby niepełnosprawne.
– To człowiek kultury, postać wieloaspektowa, 
utalentowana i ukierunkowana teatralnie, wo-
kalnie, plastycznie oddaje siebie dla kultury. 
Dlatego zasłużyła na wyróżnienie, zwłaszcza, 
że otrzymała je w kategorii „Pro Publico Bono” 
– podsumowuje Renata Gliniorz.
Linda Wencel jest postacią rozpoznawaną 
w naszej gminie – jej głos, świetne interpretacje 
i pasja do muzyki sprawiają, że nikt sobie nie 
wyobraża najważniejszych wydarzeń bez jej 
udziału. Na przestrzeni lat została laureatką wielu 
prestiżowych nagród na festiwalach i konkur-
sach ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. 
w Warszawie, Wrocławiu, Nowej Soli i Będzinie. 
Niejednokrotnie nagrody te zostały przekazane 
dla podopiecznych Domowego Hospicjum dla 
Dzieci w Opolu na działania rehabilitacyjne.

Na dwóch płytach, wydanych przez Starostwo 
Powiatowe w Opolu, możemy usłyszeć piosenki 
w wykonaniu zespołu Attonare. Po raz pierwszy 
grupa, która wykonuje przede wszystkim piosenki 
kościelne, religijne i kolędy zaśpiewała piosenkę 

biesiadną i poradziła sobie z tym wyzwaniem 
znakomicie. Wokaliści brali udział w nagraniu, 
które odbyło się latem w Niemodlinie, wcześniej 
losując utwory – nie wiedzieli więc, jaki tytuł przy-
padnie im w udziale. Na płycie „Powiat Opolski 

biesiadnie" śpiewają „Karliku, Karliku”, a na krążku 
„Powiat Opolski kolęduje” – „Wśród nocnej ciszy”. 
Płyty promują popularnych artystów z terenu 
powiatu opolskiego, zdobywców nagród w kon-
kursach i festiwalach, chóry i zespoły.
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Teatr cieni i gwiazda
Tradycyjnie jarmark bożonarodzeniowy w Do-
mecku, połączony z jasełkowym spektaklem był 
ważnym punktem przedświątecznych spotkań 
integracyjnych społeczności wsi. Tym razem gro-
no występujących zasiliła prawdziwa gwiazda: 
akordeonista Lukas Gogol, zwycięzca ostatniej 
edycji programu „Mam Talent! ”.

Jarmark odbywa się zawsze w sali w remizie jed-
nostki OSP Domecko. Prezentację artystyczną 
zapewniają dzieci z przedszkola oraz uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej, którzy w tym 
roku przygotowali jasełka w formie teatru cieni.
– Była to forma nowa również dla uczniów. Nie 
stawialiśmy na stroje, role, piękne teksty, tylko 
na inne wrażenia: ruch, na muzykę, które trudno 
przekazać w tradycyjnych jasełkach. Nasz spek-
takl mówił o początku świata, o powstaniu życia, 
o tym, jak dobro walczyło ze złem – opowiada 
Marta Szczubiał-Ryczek, nauczycielka języka 
polskiego, która razem z Manuelą Zylą przygo-
towały tegoroczne przedstawienie.
Podczas przedświątecznego spotkania wręczono 
również nagrody przyznane za osiągnięcia w kon-
kursach plastycznych: na najpiękniejszą ozdobę 
świąteczną dla uczniów oraz na najpiękniejszego 
anioła – dla dzieci z oddziału przedszkolnego.
Podczas jarmarku można było kupić także ozdoby 
choinkowe, wypieki, karty świąteczne. Dla dzie-
ci i młodzieży zostały przygotowane twórcze 
warsztaty.
Lilianna Leja i Aleksander Pawleta (oboje na zdję-
ciu po prawej) chętnie uczestniczyli w warsztatach 

artystycznych prowadzonych przez Angelikę Gizę, 
szefową Stowarzyszenia „Razem dla Domecka”.
– Przyszliśmy głównie na kiermasz świąteczny, 
ale chętnie wzięliśmy udział w warsztatach, ta-
kie czapeczki robimy po raz pierwszy – mówi 
Lilianna.
Wyjątkowy gość, jakim był Lukas Gogol, trafił 
do Domecka dzięki Manueli Zyla, nauczycielce 
ze szkoły w Domecku.
– Już wcześniej, przed wygraną w „Mam talent!”, 
zaprosiłam Lukasa na nasze przedstawienie. Je-
steśmy rodziną, dlatego było to możliwe, myślę, 
że właśnie dzięki temu ten jarmark miał szcze-
gólny wymiar, a dzieci nie mogły się doczekać 
jego przyjazdu. Już tydzień przed jarmarkiem 
dopytywały, czy na pewno będzie? – zdradza 
pani Manuela.
Lukas  Gogol zagrał trzy utwory i – co zapewne 
nikogo nie dziwi – bisował:
– Zawsze w takich małych wioskach jest wyjąt-
kowa atmosfera, ludzie akceptują taką muzykę 
i chcą jej słuchać.
Młody muzyk zaczął grać na akordeonie, gdy 

miał siedem lat – dzisiaj nie ukrywa, że miał 
chwile zwątpienia, zwłaszcza wtedy, gdy ćwiczył 
grę na akordeonie, zamiast grać w piłkę. Wybór 
instrumentu, który przyniósł mu tak wielki sukces 
był przypadkowy:
– Miałem uczyć się gry na fortepianie i szukając 
sekretariatu, gdzie trzeba było złożyć formularz 
zgłoszeniowy do szkoły muzycznej otworzyliśmy 
salę, w której odbywała się nauka gry na akorde-
onie i tam zostałem – wspomina artysta.
Przekonuje, że aby spełnić swoje marzenia, prze-
de wszystkim trzeba mieć chęci, być oddanym 
swojej pasji i bardzo dużo ćwiczyć.
Inspiracją dla Lukasa Gogola jest Marcin Wyrostek. 
Zapytany, czy nie obawiał się, że może nie wygrać 
właśnie dlatego, że w programie tryumfował już 
jeden akordeonista, Lukas mówi:
– Decydując się na udział w programie, chciałem 
pokazać ludziom, co potrafię, nie podejrzewałem, 
że wygram, bo też nie podchodziłem do udziału 
w „Mam Talent!” z takim nastawieniem.

Dagmara Duchnowska

DOMECKO

Marzycielska poczta 
Czas adwentu i przedświątecznych przygotowań 
to szczególny okres w roku wypełniony refleksją 
i nadzieją. To nierzadko także czas, kiedy bardziej 
niż zazwyczaj kierujemy swoje myśli ku osobom 
potrzebującym, smutnym i zatroskanym chcąc 
choć w niewielki sposób ulżyć ich cierpieniu 
i sprawić, by zbliżające się święta i w ich życiu 
były wyjątkowe. Kierowani odruchem serca, 
chęcią pomocy i wsparcia uczniowie z Domecka 
w dniu mikołajek, czyli 6 grudnia wzięli udział 
w akcji pisania listów i przygotowywania kartek 
świątecznych w ramach inicjatywy „Marzycielska 
Poczta”.
„Marzycielska Poczta”, to ogólnopolska akcja 
pisania listów i kartek na rzecz chorych dzieci. 
Narodziła się, aby dodawać dzieciom siły do walki 
z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym pi-
szącym dużo satysfakcji. W akcji wzięło udział 
50 uczniów szkoły w Domecku, którzy napisali 
łącznie ok. 80 kartek. W związku ze zbliżającymi 
się Świętami Bożego Narodzenia tematem kore-
spondencji były życzenia świąteczne, choć nie 
zabrakło także osobistych wyznań, pozdrowień, 
słów pociechy i wsparcia, a nawet zaproszeń 

do odwiedzenia szkoły. Piszący dekorowali kartki 
i pisali życzenia dla ciężko chorego Pawełka, 
którego profil wybrany został przez koordynatora 
akcji spośród wszystkich profili dzieci zarejestro-
wanych na stronie akcji. Dzieci z niezwykłym 
zaangażowaniem podjęły się przygotowywania 
listów i kartek, ozdabiały je rysunkami minionków 
i postaci z bajek uwielbianych przez chorego 
Pawełka.
To pierwsza tego typu akcja organizowana przez 
dzieci z Domecka, pozytywny odzew jaki wzbu-
dziła w uczniach świadczy o tym, że drzemią 
w nich wielkie pokłady wrażliwości i dobroci. 

Zapewne w kolejnych latach inicjatywa ta zo-
stanie kontynuowana tak, by z każdym rokiem 
coraz większa liczba dzieci brała udział w pisaniu 
listów do swoich rówieśników, którzy bardzo 
na nie czekają. W czasie oczekiwania na wyjąt-
kowe święta Bożego Narodzenia każdy może 
zrobić coś dobrego małym kosztem, podzie-
lić się swą radością i sercem z innymi ludźmi, 
wywołać uśmiech na twarzy chorego dziecka. 
Pamiętajmy, że dobre słowo nic nie kosztuje, 
a może sprawić wiele radości.

Magdalena Koszyk – koordynator akcji

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE6



PIŁKA RĘCZNA

Wigilijne spotkanie
Drużyny Ludowego Klubu Sportowego Piłkarzy 
Ręcznych przy OSiR Komprachcice spotkali się 
w Wawelnie na uroczystej przedświątecznej kola-
cji. Zarówno młodzi szczypiorniści, jak i drużyna 
seniorów otrzymali od władz klubu oraz Wójta 
Gminy Komprachcice – Leonarda Pietruszki 
upominki, nie zabrakło też słów uznania. Piłkarze 
z pewnością na nie zasłużyli, wszyscy bowiem 
odnoszą na boiskach sukcesy.

W ramach projektu „Narodowy program rozwoju 
piłki ręcznej – ośrodki szkolenia w piłce ręcznej 
OSPR” powstała w Komprachcicach drużyna 
szczypiornistów. Zespół, pracujący pod okiem 
trenera Macieja Nawrockiego, odnosi zasłużone 
sukcesy. Jednym z nich jest powołanie do repre-
zentacji Polski OSPR dwóch zawodników z kom-
prachcickiego ośrodka. Michał Niewiadomski oraz 
Jakub Sobków (na zdjęciu po prawej) zostali po-
wołani do reprezentacji Polski OSPR i będą przed-
stawicielami województwa opolskiego. W na-
szym regionie są tylko trzy OSPR-y: w Opolu, 
w Zawadzkiem i właśnie w Komprachcicach (jest 
to jedyny ośrodek wiejski). Każde województwo 
może reprezentować tylko dwóch piłkarzy, którzy 
zostali wybrani podczas specjalnego zgrupowa-

nia w Głuchołazach. Dla klubu to wielki sukces, 
że obaj reprezentanci pochodzą właśnie z niego. 
Co więcej, młodzi piłkarze musieli zmierzyć się 
z silnymi ośrodkami miejskimi.
– Z naszego ośrodka na zgrupowanie pojechało 
siedem osób, po tygodniowym obozie, testach 
wydolnościowych, sprawnościowych, uczestni-
czeniu w treningach zostali wybrani do repre-
zentacji Maciej i Jakub. Myślę, że jeszcze z pięciu 
zawodników z naszej drużyny też mogłoby się 
znaleźć w tej reprezentacji, bo taki poziom repre-
zentują, ale miejsca są tylko dwa – podsumowuje 
trener Maciej Nawrocki.
– Było to niespodziewane wyróżnienie, ale zo-
stała doceniona nasza praca w ramach programu 
– mówi Michał Niewiadomski.

Chłopcy już za pół roku będą wybierać szkołę 
średnią – ich marzeniem jest Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego w Kielcach. Niebawem będą mogli 
poznać tę placówkę od wewnątrz, tam bowiem, 
jako reprezentanci Polski wyjadą na kolejne zgru-
powanie.
– Żeby się dostać do tej szkoły trzeba mieć bar-
dzo dobre wyniki w nauce i spełnić oczekiwa-
nia wynikające z wymaganych predyspozycji 

sportowych – mówi Jakub Sobków. Powołanie 
do kadry z pewnością zwiększy szanse chłopców 
na wstąpienie do SMS.
Młodzi sportowcy przyznają, że za sportową 
prace bardzo cenią Macieja Nawrockiego.
– Jest bardzo dobrym trenerem, zajęcia są uroz-
maicone, nie można się nudzić. Pracujemy nad 
kondycją, motoryką, taktyką – rozwijamy wszyst-
kie strony sportowca – mówi Jakub Sobków.
W II lidze piłki ręcznej nieźle radzą sobie pod-
opieczni Bartłomieja Jasiówki. Co prawda spotka-
nie z Forzą Wrocław, liderem tabeli, zakończyło 
się przegraną, ale bardzo niską 22:25, przy remisie 
po połowie spotkania.

Więcej o tej drużynie, która obecnie współpra-
cuje z Gwardią Opole przeczytacie w kolejnym 
numerze „Wieści”.

Witold Kawulok, nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana 
Twardowskiego w Komprachcicach, w LKS OSiR 
Komprachcice buduje jako trener młodszy zespół 
piłkarzy ręcznych.
– Nowa drużyna to chłopcy z piątej i szóstej 
klasy szkoły podstawowej, jesteśmy po trzecim 
turnieju i można powiedzieć, że praca daje coraz 
lepsze efekty. Pierwszy turniej był dla nas wielką 
nauką, doświadczeniem, były wielkie obawy, ale 
po zawodach emocje się uspokoiły i idzie nam 
coraz lepiej. Wcześniej Maciej Nawrocki miał część 
tej grupy, a ponieważ jego podopieczni poszli 

rocznikowo wyżej, trzeba było zagospodarować 
grupę młodszych chłopców. W klubie powstał 
więc pomysł, aby stworzyć kolejną drużynę. Za-
częliśmy w siódemkę, obecnie jest dziewiętnastu 
zawodników. Trenujemy dwa razy w tygodniu. 
Sezon chcielibyśmy zakończyć jak się da najle-
piej, ale pamiętajmy, że w grupie mamy Brzeg 
i Grodków, bardzo mocne zespoły. W Grodkowie 
jest na przykład klasa sportowa, dziesięć godzin 
wychowania fizycznego – to widać na boisku. 
Mam jednak nadzieję, że i nasza praca przyniesie 
satysfakcjonujące efekty i dobre wyniki.

GRUDZIEŃ 2017 7



JUDO

I Opolski Integracyjny Festiwal Judo

KARATE TRADYCYJNE

Nasze sekcje na podium

PIŁKA SIATKOWA

"Sukces" odnosi sukces!

Dzieci trenujące judo w OSiR w Komprachcicach 
wzięły udział w pierwszym z trzech grudniowych 
startów. 2 grudnia zakończył się I Opolski Inte-
gracyjny Festiwal Judo, w którym z sukcesami 
zaprezentowali swoje umiejętności podopieczni 
Beaty Śmieji. Wszyscy startujący zasłużyli na wy-
różnienia i pochwały:
I miejsca zajęli: Emilia Kaczor, Franciszek Wiciński, 
Jan Makowski.
II miejsca zajęli: Mikołaj Purul, Alan Cichecki, 
Franciszek Skiera, Jan Skiera.
III miejsca zajęli: Antonina Wojaczek, Maks Wrze-
siński, Anna Plewa, Bronisław Boczar, Damian 
Urzędowski.
V i VII miejsca zajęli: Paulina Słaboń, Bartek 
Czajka, Katarzyna Plewa, Zuzanna Sobków, Emilia 
Jurek.

Beata Śmieja

10 grudnia br. w Głuchołazach odbyła sie fina-
łowa edycja Opolskiej Ligii Karate Tradycyj-
nego. W trzech turniejach, które miały miejsce 
w Wołczynie, Kluczborku i Głuchołazach – Opole 
reprezentowali karatecy z Akademii Karate 
Tradycyjnego, w tym przedstawiciele gminy 
Komprachcice.

Pod okiem trenera Jarosława Pindla zawodnicy 
z sekcji „Komprachcice” oraz „Wawelno” wywal-
czyli aż 8 złotych medali, 6 srebrnych i 7 razy 
stawali na III miejscu podium. Filip Lawa oraz 
Stanisław Adamkiewicz zostali nagrodzeni pu-
charem dla Najlepszego Zawodnika Ligii w swoich 
kategoriach wiekowych.

Podsumowanie wyników 
Opolskiej Ligii Karate Tradycyjnego:

Stanisław Adamkiewicz – 3 złote oraz Nagroda 
dla najlepszego zawodnika Opolskiej Ligi w wieku 
10–11 lat
Filip Lawa – 2 x złoto, 1 x brąz oraz Nagroda dla 
Najlepszego Zawodnika Opolskiej Ligi w wieku 
8–9 lat
Paweł Buhl – złoto, srebro, brąz
Michał Fedorowski – 2 x srebro (w konkurencjach 
kata, kumite) 2 x brąz (kata)
Maksymilian Janc – złoto, srebro
Aleksander Dziewiatek – srebro
Mateusz Lasek – srebro
Oliwia Grygas – złoto, brąz

Nikodem Hainrych – brąz
Kacper Kieroński-Ignaciuk – brąz

Akademia wciąż szuka nowych talentów. Zapisy 
trwają przez cały rok. Przyjdź, zobacz, zwyciężaj!

Drużyna z Komprachcic okazała się najlepsza 
w grupie A, I rundy Mistrzostw Województwa 
2017/2018 w piłce siatkowej. Na tym etapie siat-
karki Sukcesu wygrały wszystkie mecze tracąc 
tylko jednego seta.

Rywalizacja odbywała się pomiędzy czterema 
zespołami w trakcie czterech turniejów, a w każ-
dym z nich jeden z klubów pauzował. W sumie 
wszystkie zespoły rozegrały pomiędzy sobą dwa 
mecze, a o kolejności zadecydowała ligowa tabe-
la. Drużyna młodziczek Sukcesu (rocznik 2003 
i młodsze) rozgrywała swoje mecze na turniejach 
w Praszce, Kluczborku oraz w Komprachcicach. 

Na turnieju w Praszce pokonaliśmy UKS Jedynkę 
I Kluczbork 2:0 (25:18, 25:11) oraz MGOKiS Praszka 
również 2:0 (25:4,25:8). Na turnieju w Kluczborku 
nasze zawodniczki wygrały z OKS Olesno 2:0 
(25:7,25:4) oraz UKS Jedynką I Kluczbork 2:1 
(25:22,19:25,15:12). Będąc gospodarzem wygrali-
śmy 2:0 (25:13,25:13) z OKS Olesno oraz również 
2:0 (25:6,25:11) z MGOKiS Praszka.
Drużynę młodziczek Sukcesu Komprachcice 
na tym etapie Mistrzostw reprezentowały: 
Michelle Maculak, Katarzyna Kucharska, Julia 
Niedworok, Ewa Sosińska, Weronika Stelnicka, 
Patrycja Siendzielorz, Paulina Marczak, Aleksan-
dra Żywiołek, Wiktoria Gola, Iga Rybak, Karolina 

Grund, Amelia Marek, Adrianna Pietrzyk, Nikola 
Wystrach, Natalia Grala, Natalia Lukas.
II runda rozgrywek rozpocznie się 3 lutego a ry-
walkami siatkarek z Komprachcic będą: Sparta 
Paczków oraz MMKS I Kędzierzyn-Koźle.
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