GM I N Y KOM PRACH CI CE
Chmielowice - Domecko - Dziekaństw o - Komprachcice - Ochodze - Osiny - Polska Nowa Wieś - Wawelno - Żerkowice

Nr 7/2016

Lipiec 2016

KOMPRACHCICE

Pamiętacie „Muchomorki”?
W poprzednim numerze zamieściliśmy krótką informację na temat zespołu „Muchomorki”, który
odnosił sukcesy na arenie polskiej i światowej
w latach osiemdziesiątych.
O tamtych latach, wielkich sukcesach zdolnych
młodych mieszkańców Gminy Komprachcice opowiada na łamach „Wieści” Maria Brzozowska –
była nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej
w Komprachcicach, inicjatorka powołania zespołu
i współczesna liderka wielu społecznych działań
seniorów.
Więcej na stronie 4

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Takie lato w SOK

W tym roku SOK zorganizował cztery pięciodniowe letnie turnusy w sumie dla 120 dzieci. Zajęcia
trwały przez cały lipiec, a w ramach półkolonii,
uczestnicy mieli zapewnioną moc atrakcji, wrażeń i – z pewnością wspaniałych - wspomnień.
Więcej na stronie 5

OCHODZE – KONCERT CHARYTATYWNY

Z dobroci serca

Dla Anny, która zmaga się z nowotworową
chorobą, zespół „Attonare” zaśpiewał 3 lipca br. w Ochodzach. Koncert charytatywny
popularnej komprachcickiej grupy, sprawił,
że w kościele św. Marcina spotkało się wielu
parafian. Przekazane przez nich dary zostały
wręczone pani Annie.

– Nie jest ważne, ile ktoś podaruje, więcej lub mniej.
Nawet, jeśli nic nie możemy przekazać, to zawsze
możemy pomóc – dobrym słowem oraz modlitwą.
Najważniejsze jest podarowanie części swojego
serca – mówi proboszcz parafii w Ochodzach,
ks. Erwin Kuzaj.
Pani Annie życzymy jak najszybszego powrotu
do pełni zdrowia.

Już niebawem premiera książki
Anny Dydzik – „Nieperfekcyjnej Mamy”,
znanej blogerki, mieszkanki Polskiej Nowej Wsi.
Do kupienia we wszystkich księgarniach
oraz na stronie wydawnictwa MUZA.
W kolejnym numerze „Wieści” rozmowa z autorką.
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Jedna taka noc
Obchody Nocy Świętojańskiej w Wawelnie już
jakiś czas temu stały się jednym z najbardziej
charakterystycznych wydarzeń w gminie Komprachcice.
W tym roku, mimo nienajlepszej pogody, pięknych
wianków przygotowanych przez dziewczęta nie brakowało. Dla uczestników wydarzenia zostały zaplanowane kreatywne konkursy z bardzo atrakcyjnymi
nagrodami. Po uroczystym wypuszczeniu wianków
na taflę stawu przy Placu Rekreacyjnym „GLINIOK”,
zgromadzeni tam mieszkańcy mieli okazję wspólnie
pokibicować niemieckiej reprezentacji piłki nożnej,
która tego dnia rozgrywała swoje ćwierćfinałowe
spotkanie na EURO 2016.

DOMECKO

Piknik u Farorza
Doroczny festyn „U Farorza” odbył się w Domecku już jedenasty raz. W organizację wydarzenia zaangażowała się, jak zawsze, cała społeczność wsi.
Na plenerowej scenie wystąpili: Anna Kasperek,
Kamil Janoszek, orkiestra dęta z Jasienia oraz Leszek Wiklak. Wieczorem uczestnicy imprezy bawili
się na zabawie z zespołem muzycznym LOTUS.
Festyn prowadziła Joanna Wicher. Jak każdego
roku, tak i w tym organizatorzy zaplanowali atrakcje

dla małych i dużych oraz pyszny, tradycyjnie śląski,
poczęstunek. Odbyła się również sprzedaż cegiełek
na rzecz parafii Kościoła Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny.

DOMECKO

Bezpiecznie w upały
Wysokie temperatury wpływają bezpośrednio • jeśli musisz przebywać na zewnątrz noś przena wzrost ryzyka przegrzania i odwodnienia orwiewne ubranie, zakrywające możliwie największa
ganizmu, które w konsekwencji może doprowapowierzchnię skóry, nakrycie głowy, przewiewne
dzić do udaru cieplnego lub słonecznego, zagraobuwie, okulary słoneczne pij regularnie duże ilości
żając naszemu życiu i zdrowiu.
płynów, unikając napojów zawierających cukier
lub alkohol,
Objawami odwodnienia i przegrzania są: bóle głowy • spożywaj lekkie posiłki, zwracając uwagę na ich
i zawroty głowy, zmęczenie, wzrost temperatury ciaświeżość (zwłaszcza nabiału, lodów mrożonek)
ła, większa częstotliwość bicia serca i przyspieszony • korzystaj z chłodnych (temperatura pokojowa)
oddech. Ponadto wysokie temperatury wpływają
pryszniców i kąpieli; pamiętaj że zimny prysznic
na układ nerwowy człowieka i mogą powodować
po przebywaniu w upale może spowodować szok
zdenerwowanie, ospałość, pogorszenie koncentracji
termiczny
i efektywności pracy.
• utrzymuj chłód w pomieszczeniach: w ciągu dnia
zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecznionej
PODCZAS UPAŁÓW UNIKAJ:
• otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa; zamykaj
• wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze
drzwi i okna w pomieszczeniach klimatyzowanych
dnia (między godz. 10:00 a 17:00)
• przebywaj w najchłodniejszym pomieszczeniu
• nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj
mieszkania, szczególnie nocą
kremów ochronnych
• dbaj o zwierzęta: zabezpiecz je przed bezpośrednim
• forsownego wysiłku fizycznego
nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp
• dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi
do wody pitnej, wietrz pomieszczenia w których
pomieszczeniami i autami, a temperaturą panującą
przebywają
na zewnątrz
• obserwuj reakcje swojego organizmu podczas
• chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem,
upałów – w przypadku złego samopoczucia zwróć
nasłonecznieniem i odwodnieniem
się o pomoc do lekarza
• nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, • nie pij alkoholu!
materiałów łatwopalnych
• nie wahaj się zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty,

•
•
•
•
•

zwłaszcza gdy przyjmujesz leki bez recepty lub
zamierzasz przyjmować
nie wahaj się poprosić o pomoc sąsiadów
dowiedz się, jak czuję się osoba samotna lub chora
mieszkająca w Twoim sąsiedztwie
pamiętaj o bezpiecznej kąpieli
nie skacz na głowę do zbiorników wodnych
pamiętaj o stopniowym schłodzeniu ciała przed
pływaniem

Zwróć uwagę na to, aby podczas suszy zmniejszyć
zużycie wody. Podlewanie trawników i mycie samochodów marnotrawi wodę. Gdzie tylko możliwe
używaj wielokrotnie tej samej wody.
LEKARZ RADZI:
Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia,
spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt
długie przebywanie w przegrzanym miejscu może
spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie
zapobiegać podobnym przypadkom poznaj objawy
i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich
przypadkach.
Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Poradnik jak przygotować się na upał.
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Duże Opole – mała gmina?
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast,
nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
oraz zmiany nazwy gminy już obowiązuje. Akt dotyczy wniosków z całej Polski, ale jedynie tzw. sprawa „dużego Opola” powodowała i powoduje emocje,
zwłaszcza wśród mieszkańców miejscowości, które
do stolicy województwa mają być przyłączone. Wójt
Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka, podobnie
jak szefowie pozostałych samorządów i wielu mieszkańców podopolskich sołectw wierzy, że decyzja
o odłączeniu wybranych wsi może jeszcze ulec zmianie. Trzeba jednak trzymać się określonych procedur.
Jesteśmy właśnie w trakcie ich wdrażania.
Czy wejście w życie rozporządzenia zamyka sprawę
„dużego Opola”, a odłączenie Żerkowic i Chmielowic
stało się faktem?
– Na dzień dzisiejszy rozporządzenie Rady Ministrów
obowiązuje i od 1 stycznia 2017 r. te sołectwa będą
należały do miasta, a więc nie będą sołectwami Gminy
Komprachcice. Tak stanowi prawo: jeżeli Rada Ministrów
podjęłaby decyzję po 30 lipca do 31 grudnia 2016, to wtedy
z mocą obowiązują od 1 stycznia 2018. Nie było więc
obowiązku podjęcia decyzji o rozporządzeniu w terminie
wcześniejszym.
Co straci Gmina Komprachcice
od 1 stycznia 2017 roku?
– Prawie dwa tysiące mieszkańców, blisko pięćset trzydzieści trzy hektary powierzchni i niemal dwa miliony
złotych w budżecie.
Wielu mieszkańców dopytuje, czy nic się już nie da zrobić i czy samorząd podejmuje jeszcze jakieś działania
w tej sprawie?
– Podejmowaliśmy wiele działań, spotkań, m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Adamem Bodnarem. Wierzymy,
że zawsze są jakieś szanse. Właśnie przygotowaliśmy wniosek skarżący rozporządzenie, czyli ustalenie niezgodności
jego zapisów z Konstytucją RP, do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zawarliśmy informacje dotyczące strat,
jakie jako wspólnota poniesiemy: w liczbie mieszkańców,
finansów publicznych, powierzchni i coś, co jest chyba bardzo istotne, czyli integrację lokalnej społeczności. Każda
z czterech gmin, objętych rozporządzeniem oraz Powiat
Opolski podjęła 18 sierpnia 2016 r. uchwały o przesłaniu
tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Cztery
gminy, a nie pięć, ponieważ Gmina Turawa przedstawiła
dane finansowe, z których wynika, że odłączenie części
terenu tego obszaru spowodowałoby potężne zawirowania
budżetowe. Gmina Turawa została wyłączona z koncepcji „dużego Opola”, ponieważ wyemitowała na budowę
kanalizacji obligacje, zakładając ich spłatę z podatku
od nieruchomości płaconych przez Centrum Handlowe
„Turawa Park”. Mają jeszcze dwa lata na spłatę obligacji.
W jaki sposób samorządowcy walczyli o swoje miejscowości?
– Było wiele akcji i spotkań, w których braliśmy udział, m.in.
z przedstawicielami strony rządowej w Warszawie. Trzykrotnie byliśmy w Warszawie, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po raz pierwszy na spotkaniu,
w którym miał wziąć udział minister Mariusz Błaszczak, który ze względu na konieczność uczestniczenia w posiedzeniu
Rady Ministrów nie mógł jednak z nami rozmawiać. Jego
obowiązki przejął Podsekretarz Stanu – Sebastian Chwałek. Na tym pierwszym spotkaniu, w którym uczestniczył
jeszcze Wójt Gminy Turawa i Prezydent Opola – Arkadiusz
Wiśniewski spotkaliśmy się ze wspierającym naszą akcję
Związkiem Gmin Wiejskich RP. Po raz drugi spotkaliśmy
się z komisją samorządową i obecnymi tam tzw. konsorcjami samorządowymi, czyli wszystkimi związkami
samorządowymi działającymi w kraju. To na tym spotkaniu
pojawiły się informacje, że projekt rozporządzenia został
przez nie zaakceptowany. Tymczasem to nie było tak.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich wniosków z całej
Polski. Jedynie nasza sytuacja inicjowała konflikt między
miastem a gminami. W odniesieniu do naszego wniosku
Związek Gmin Wiejskich RP – powiedział stanowcze „nie”,
Związek Miast Polskich – „tak”, a Związek Województw
oraz Związek Powiatów – nie wyrazili zdania. Można
powiedzieć, że w naszej sprawie był pat – komisja nie
zaakceptowała pozytywnie powiększenia miasta Opola.  
Podkreślę raz jeszcze, że to jest rozporządzenie, w którym
zostały ujęte 23 wnioski z całego kraju. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt rozporządzenia, z osobnymi
uwagami dotyczącymi Opola, bo inne wnioski ujęte w tym
samym rozporządzeniu w ogóle nie wymagały żadnych
uwag. Co więcej pozostałe 22 gminy czekały na pozytywne
zaopiniowanie rozporządzenia.
Ale to wciąż był tylko projekt, a wy – już w czwórkę,
pojechaliście ponownie do Warszawy…
– Kolejny wyjazd do Warszawy, to było już posiedzenie
dwudniowe – z udziałem Związku Gmin Wiejskich RP,
który od początku bardzo mocno działa w naszej obronie. Wiedzieliśmy, że rozporządzenie ma być podjęte
w najbliższych dniach, w związku z czym miało odbyć się
posiedzenie wspólne komisji: samorządowej i rządowej.
I to miało być spotkanie dotyczące wersji ostatecznej tego
rozporządzenia. My, będąc we wtorek już w Warszawie
i mając dyskutować jeszcze o rozporządzeniu, dowiadujemy
się nagle z Opola, że rozporządzenie już zostało przyjęte.
Następnego dnia obraduje jednak połączona komisja i gdy
dochodzimy do punktu 14, czyli do punktu poświęconego
zmianom granic Opola – w tym momencie wszystkie konsorcja wypowiadają się negatywnie w odniesieniu do tego
wniosku. A na pytanie: dlaczego my dzisiaj dyskutujemy,
skoro wczoraj zostało podjęte rozporządzenie? Dlaczego –
jeśli nie mogło w następnym tygodniu odbyć się posiedzenie
– nie przesunięto terminu na sierpień? Myślę, że odpowiedź
jest jedna, bo w takim wypadku termin włączenia naszych
miejscowości do Opola musiałby zostać przesunięty na 1
stycznia 2018 r. W tym momencie emocje sięgnęły zenitu,
a za oknem trwała manifestacja mieszkańców Dobrzenia
Wielkiego. Część osób mówiła wprost: czy państwo tego
nie słyszycie? Jak można podjąć decyzję przy tak wielkim
sprzeciwie społecznym?
Mimo wszystko rozporządzenie zaczyna obowiązywać.
Można powiedzieć, że to już koniec walki o odłączenie
sołectw. Wy jednak nie rezygnujecie…
– Z pomocą prawników wdrażamy obowiązujące procedury. Przygotowaliśmy projekt uchwały z wnioskiem
do Trybunału Konstytucyjnego. W trakcie rozpatrywania
jest też wniosek opolskiego radnego Marcina Gambca
o stwierdzenie nieważności uchwały o rozszerzenie Opola,
który został złożony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Zobaczymy, jaki będzie wyrok WSA i jeśli okaże
się, że doszło do naruszenia prawa, to – co prawda nie
jestem prawnikiem – ale myślę, że wtedy mamy kolejny
pat, bo jednocześnie będzie obowiązywać wyrok WSA
i rozporządzenie, które weszło w życie na podstawie
uchwały podjętej z naruszeniem prawa.
Mieszkańcy Żerkowic i Chmielowic chyba nie liczyli
na taki rozwój sytuacji, ponieważ podczas spotkania
w grudniu 2015 roku Prezydent Arkadiusz Wiśniewski
zapowiedział, że zgodzi się z wynikiem konsultacji społecznych i jeśli mieszkańcy powiedzą „nie” przyłączeniu
do Opola, to on się z tym wynikiem pogodzi. Mieszkańcy
powiedzieli „nie”.
– Pan Prezydent kilka dni po tej publicznej deklaracji odciął
się od niej. Jego zdaniem pojawiły się nowe okoliczności,
czyli wystąpienie członków Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska, do którego należy również Gmina Komprachcice,
o zmianę statutu tej organizacji, a tym samym ograniczenie
praw, jakie przysługiwały w Aglomeracji Prezydentowi
Miasta Opola. Niestety, to co obiecał mieszkańcom naszej
gminy, cofnął ze względu na tę właśnie sytuację. Uważam
jednak, że to są dwie niezależne sprawy.

Odłączenie dwóch sołectw to z pewnością problem,
jednak mieszkańcy pozostałych miejscowości oczekują,
że gmina – pomimo obecnej sytuacji – będzie się rozwijać. Jak komprachcicki samorząd będzie realizował
swoje plany?
– Oczywiście nie rezygnujemy z rozwoju gminy. Mieszkańcy pozostałych miejscowości, chociaż często też
zaangażowani w działania na rzecz pozostawienia Żerkowic i Chmielowic w Gminie Komprachcice, maja prawo
oczekiwać, ze ta sytuacja nie wpłynie niekorzystnie na ich
standard życia. To też jest ciekawa sprawa. Mało kto
pamięta, że w ostatnich dziesięciu latach wybudowana
kanalizacja w samych tylko Żerkowicach i Chmielowicach
stanowi majątek o wartości dwunastu i pół miliona złotych.
Nie wspominając o budowie i odbudowie dróg, chodników.
I to są straty majątkowe naszej gminy, o czym też się rzadko
wspomina. To, co dzisiaj obiecuje Prezydent Wiśniewski,
czyli np. boiska, to nieduży wydatek, w stosunku do tego,
co razem z tymi miejscowościami przejmuje. Myśmy już
dawno założyli, że, jak to nazywał ś.p. Wójt Paweł Smolarek
– „epoka kreta”, czyli inwestycje ukryte pod ziemią, kończą
się i zaczynamy inwestować w to, co widać. Oczywiście musimy zastanowić się, jak poradzić sobie z ubytkiem dwóch
milionów złotych w budżecie, które nie tylko pokrywały wydatki na te miejscowości, ale również utrzymywały gminne
instytucje: Urząd Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Gminną Bibliotekę Publiczną. To wszystko musi działać
nadal i to działać tak samo doskonale. Postawiliśmy więc
z jednej strony na oszczędności – na przykład po objęciu
przez Łukasza Raidę stanowiska skarbnika, nie powołałem nikogo na stanowisko wicewójta, GOPS własnymi
siłami zarządza programem „500+”. Kierownik GOPS nie
zatrudnił w przeciwieństwie do innych gmin, dodatkowych
pracowników, mając świadomość, że po 1 stycznia 2017,
czyli po odłączeniu obu sołectw, będzie musiał kogoś
zwolnić. Ograniczyliśmy inne pozostałe wydatki bieżące.
Subwencja oświatowa w pełni pokrywa nasze obowiązki
związane z funkcjonowaniem szkół, więc odejście szkoły
z Chmielowic tych finansów nie naruszy. Z drugiej strony
zamierzamy wykorzystać możliwości, jakie daje obecny
okres finansowania inwestycji z Unii Europejskiej. Zadaję
sobie jednak prowokacyjnie pytanie, czy warto tak się
starać? Przecież, gdybyśmy nie przeprowadzili wielkiej
inwestycji, jak skanalizowanie gminy, gdyby nie było tam
sieci gazowniczej, czy światłowodowej, to czy Prezydent
Wiśniewski sięgnąłby po Chmielowice i Żerkowice? Czy
wydałby prawie trzynaście milionów złotych, aby warunki
życia na tym terenie były takie same, jak w Opolu? Myślę,
że nie. Zresztą okazuje się, że lepiej, aby gmina była w trudnej sytuacji finansowej – jak pokazuje przykład Turawy
– bo w tych okolicznościach to zadziałało na korzyść.
Wciąż jednak ostatecznie nie wiecie, jaki będzie budżet
gminy na 2017 rok…
– Najpoważniejszą pozycją w budżecie jest zwrot podatku
od osób fizycznych – obecnie niepoliczalny. O tym, ile
naprawdę straciliśmy, będziemy wiedzieć w pierwszym
kwartale 2017 roku. Zakładając proste przeliczenie statystyczne, czyli proporcjonalne do liczby mieszkańców,
to budżet gminy straci około dziesięciu procent. I to jest
moim zdaniem wersja optymistyczna. W naszym budżecie
około dziesięciu procent to wydatki inwestycyjne – czyli
dokładnie tyle, ile tracimy po zabraniu Żerkowic i Chmielowic. Można więc nic nie robić, nie planować wieloletnich
inwestycji – ja na pewno jednak tak swojej pracy nie
postrzegam i zrobię wszystko, aby mieszkańcom naszej
gminy żyło się jeszcze lepiej, a może nawet lepiej niż
mieszkańcom Opola.
Dziękujemy za rozmowę.
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Pamiętacie „Muchomorki”?
Maria Brzozowska – wielki autorytet i osobowość gminy Komprachcice – dysponuje wieloma pamiątkami z czasów prowadzenia zespołu
„Muchomorki”. Dziesiątki zdjęć, wycinki z gazet,
listy z zaproszeniami, kroniki, odręcznie napisane gratulacje m.in. od Jarosława Kukulskiego.
Historia zespołu, o którym być może już niewielu
pamięta. Pani Maria opowiada Magdalenie Bury-Zadroga o dzieciach, miłości do tańca, trudnościach w zdobywaniu materiału na stroje, wyjazdach, radości i muzyce.
– Wszystko zaczęło się na początku lat osiemdziesiątych. W 1979 roku rozpoczęłam próby z drużyną
harcerską, którą nazwaliśmy „Muchomorki”. Wtedy
dostępny był jedynie czerwony materiał, z którego
wraz z mamami mogłyśmy uszyć stroje dla dzieci.
Stąd ta nazwa. Po ośmiu miesiącach dostaliśmy
pierwszą nagrodę i później się już potoczyło. Przed
każdym występem przeżywałam napięcie, ogromny
stres, bowiem zależało mi, żeby utrzymać się na jakimś poziomie, nie spaść z podium konkursowego.
I udało się. Dzieci występowały w Niemczech, NRD,
w Moskwie i Soczi. Cały czas byliśmy w czołówce
krajowej.
– Ale od czego się zaczęło? Skąd pomysł na zespół
taneczny w Komprachcicach? Skąd znajomość
czaczy, samby, dżajfa, jak nie było Internetu? – pytam z naiwnością człowieka XXII wieku, który nie
wyobraża sobie życia bez Wi-Fi.
– Moja mama prowadziła grupę taneczną, to ona
dała mi podstawy i pasję. Uczyłam się też w Opolu
na kursach. I szukałam informacji, czytałam książki,
gazety. Jakoś sobie człowiek radził. W 1980 roku
pojechaliśmy na XI Festiwal Piosenki Harcerskiej
do Siedlec. Dzieci zdobyły I miejsce – główną nagrodą był wówczas Złoty Miś. Dodatkowo Tygodnik
Siedlecki w podziękowaniu wręczył nam puchar –
przed występem „Muchomorków” tego nie planowali.
Dziewczynki do północy bisowały ponad 40 razy, tak
spodobały się publiczności.
– Czyli Siedlce rozpoczęły Waszą przygodę z konkursami, podróżami i zmotywowały do utrzymywania
pierwszego miejsca na innych przeglądach?

– Tak. Od Siedlec się wszystko zaczęło. Później dwukrotnie wygraliśmy Ogólnopolski Festiwal w Kielcach.
Z Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych
w Koninie „Muchomorki” też przywiozły I miejsce.
Zostaliśmy zaproszeni do Niemiec na sześć tygodni,
tańczyliśmy w ZSRR, na Festiwalu Dziecięcych Zespołów w Soczi. Najbardziej wzruszający był występ
podczas Dnia Dziecka w 1982 roku. Po spotkaniu
z Ministrem Oświaty, daliśmy koncert dla dzieci
rodziców z placówek dyplomatycznych. Po występie wracamy do hotelu. Włączamy „Dziennik”
o 17.00 i widzimy nasze „Muchomorki”. Ja i wszystkie
mamy  miałyśmy łzy w oczach, widząc nasze dzieci
w telewizji.
– Często rodzice podróżowali z zespołem?
– Tak. Zawsze mamy pomagały mi w przygotowaniach. Organizowały materiał na stroje, które później
razem szyłyśmy, pomagały w czesaniu, ubieraniu
się. Podczas konkursów jury oceniało wszystko:
strój, wygląd, dobór repertuaru. Gdyby nie rodzice,
nie udałoby nam się stworzyć tak prężnie działającego zespołu. Rozpoczynałam z dziesiątką dzieci,
na dziesięciolecie zespołu w 1990 roku była nas już
niemal setka. To były czasy, w których człowiek sam
niczego nie zdziałał. Zanim „Muchomorki” zaczęły
śpiewać z orkiestrą, akompaniował nam świętej
pamięci Horst Baron. Każde nasze działanie było
oparte o bardzo dużą ilość godzin społecznej pracy.
– Co było dla Pani największym wyrazem docenienia
pracy „Muchomorków”?
– „Muchomorki” wszędzie były bardzo pozytywnie
witane, publiczność lubiła je za autentyczność bycia
dzieckiem. Występowaliśmy w całej Polsce, w Pile,
Koninie, Warszawie, Kielcach, dwukrotnie w Siedlcach, w całym województwie opolskim, na dożynkach, świętach państwowych. Zawsze wracałyśmy
z głównymi nagrodami. W 1986 zostaliśmy zaproszeni do Oleśnicy na „XV Międzynarodowe Forum
Wymiany Doświadczeń Instruktorów „Organizacje
dziecięce i młodzieżowe w wychowaniu dla pokoju”.
Wychowawcy z całego świata uczyli się od siebie, jak
pracować z dziećmi. „Muchomorki” miały spotkania
i występy, jako polski przykład, ja opowiadałam
o tym, jak pracuję z dziećmi.

– Na koniec proszę zdradzić kilka ciekawostek z życia zespołu.
– „Muchomorki” wszędzie były bardzo lubiane.
Na jednym z występów ktoś zapytał „Co trzeba
zrobić, żeby wygrać? ” i jedna z dziewczynek odpowiedziała „Trzeba się uśmiechać”. Z kolei w Oleśnicy
dzieci jadły razem z dorosłymi. Więc na stołówce
posiłek rozpoczęły modlitwą, do której po chwili
dołączyli się dorośli. Wzruszające było spotkanie
ze starszym małżeństwem w NRD. Pan zapytał skąd
jesteśmy? Dzieci odpowiedziały, że z Komprachcic
koło Opola. Okazało się, że małżeństwo również.
Dzieci zaśpiewały piosenkę zmieniając jeden wyraz
na „ołpa”. Dziadek się rozpłakał, poszedł gdzieś
i za chwilę wrócił z torbą cukierków.
– Gdyby miała Pani w dwóch zdaniach podsumować
swoją pracę, to jak by one brzmiały?
– Jestem zadowolona z tego, co zrobiłam. Dzieci
niosły radość innym, potrafiły się przytulić do kogoś,
podskoczyć, obtańczyć… Ale zadzwońmy do jednej
z dziewcząt, niech sama opowie, jak wspomina
czasy w zespole.
Dzwonimy do Pani Edyty Gali (Stanula), która w latach
80-tych występowała m.in. na scenie w Warszawie.
– Szkoda, że w dzisiejszych czasach nie ma już
takich zespołów. Pamiętam, że z radością chodziłam
na próby po lekcjach, że czasami było ciężko, ale
wspólna praca, przyjaciele, zabawa, wyjazdy i zwiedzanie to coś, czego nie zapomnę. Wspominam też
reakcje ludzi, którzy nas oglądali – zawsze witali nas
oklaskami i z chęcią na nas patrzyli…

Rozmawiała:
Magdalena Bury-Zadroga

W poprzednim numerze „Wieści Gminy Komprachcice” pojawił się błąd. Zespół „Muchomorki” zajął I, a nie jak napisaliśmy III miejsce.
Przepraszamy za tę omyłkę.

Kajetan Syguła
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Gród rycerski, Indianie, czerpanie papieru
i tworzenie eliksirów pamięci – to tylko niektóre Ciekawe były zajęcia z improwizacji teatralnej, proatrakcje, jakie czekały na dzieci w Samorządo- wadzone przez Grupę Improwizacyjną Narwani
wym Ośrodku Kultury w Komprachcicach.
z Kontekstu. Byliśmy w Nadleśnictwie Prószków,
gdzie przeszliśmy się Leśną Ścieżką Edukacyjną.
Rodzice za półkolonie płacili jedynie 200 zł, resztę Dowiedzieliśmy się, jakie zwierzęta można spotkać
kosztów pokrył SOK. Każdy turnus rozpoczynał w lasach, co zrobić, kiedy dzik stanie na drodze,
się w poniedziałek, który był dniem integracyjnym. poznaliśmy proces uprawy drzew.
Następnie przez trzy dni dzieci jeździły na wycieczki,
a w piątek następowało pożegnanie. Takie właśnie W Krasiejowie przeszliśmy Parkiem Ewolucji Człowieatrakcje zapewnili pracownicy Samorządowego ka. W Żyrowej Stumilowym Laskiem – czyli ogrodem
Ośrodka Kultury w Komprachcicach dzieciom i mło- z postaciami bajkowymi. W Olszowej podziwialiśmy
dzieży z terenu gminy. O szczegóły tegorocznej „akcji Park Miniatur. Największe wrażenie na dzieciach
letniej” pytamy Lindę Wencel – instruktorkę SOK, zrobiła Byczyna i czerpanie papieru w Grodzie Ryktóra prezentuje pokaźny segregator, dokumentujący cerskim. Również Zamek w Mosznej, Lekcja Magii
cały miesiąc półkolonii.
i sporządzanie sztucznej krwi pozostanie w pamięci
– Byliśmy w kręgielni w Szarej Willi w Opolu. Tam na długo.
zorganizowaliśmy dla dzieci turniej z nagrodami.
MBZ

Po raz jedenasty odbył się w Komprachcicach
Festyn Parafialny, w którym uczestniczyli również goście z Włoch, którzy przybyli do naszej
gminy w ramach Światowych Dni Młodzieży.
Energetyczne zabawy, znakomite i oryginalne
jedzenie, w tym egzotyczne smaki z Syrii, kusiły
odwiedzających tego dnia Komprachcice.

Takie lato w SOK

Zabawa w szczytnym celu

O tym, jak tegoroczny program wspólnych wakacji w SOK oceniają dzieci,
zapytaliśmy Nikolę, Kamila i Sebastiana.

Uczestnicy bawili się przy występach artystów
Samorządowego Ośrodka Kultury, kabarteu „Ługi-Bugi”, zespołu „Galaktyka” oraz DJ Denisa Mironia.
Imprezę poprowadził DJ Fred. W organizację festynu
zaangażowali się wolontariusze z Komprachcic.
Dochód z festynu przeznaczony zostanie na remont zabytkowych organów w kościele pw. Św.
Franciszka w Komprachcicach. Informujemy, że
wesprzeć ten szczytny cel można również, dokonując wpłat na konto:
Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu, 46-005
Opole, Ks. Opolskich 36 a
PL: 97 8898 0003 2000 0000 2408 0101
Euro:
POLUPLPR PL 70 8898 0003 2000 0000 2408 0102

MP, KS

Nikola, lat 11

Kamil, lat 11

Sebastian, lat 11

Było super, fajne wycieczki, mili
opiekunowie, wspólne zabawy.
Najbardziej zapamiętam origami,
Zamek w Mosznej, eksperymenty,
robienie eliksirów pamięci, zapominania i utrwalania, Wioskę Indiańską i dziwne indiańskie ubrania.

Ogólnie to na półkolonii było fajnie. Byliśmy w wielu miejscach,
robiliśmy ciekawe rzeczy. Najbardziej zapamiętałem wycieczkę do
Byczyny, gdzie uczyliśmy się, jak
było w średniowieczu, widzieliśmy
stroje, rycerzy, robiliśmy papier.
Podobało mis się też w parku miniatur w Olszowej i makieta katedry
w Kolonii.

Mi się najbardziej podobała Szkoła Magii, gdzie uczyliśmy się, jak
robić eliksiry i Gród Rycerski,
gdzie uczyliśmy się, jak wytwarzać papier i pisać gęsim piórem.
I z całego tygodnia mam fajne
pamiątki: dwa dyplomy, drewniany
miecz, znaczek.

Organy Kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu to
wyjątkowe w skali kraju dzieło, którego twórcą
była firma Steinmeyer Streebel, Orgel und Harmoniumbau Oettingen – Bayern – Nürnebrg. Instrument, na który składają się aż 32 głosy, powstał
w 1937 roku, po wybudowaniu pierwszego murowanego kościoła. Informacje o organach, procesie ich rewitalizacji oraz o samej parafii Czytelnicy
„Wieści” znajdą na stronie internetowej parafiakomprachcice.eu

POLSKA NOWA WIEŚ

Trzy ważne słowa!

Na skwerze w Polskiej Nowej Wsi stanęła tablica, której treść wyznacza najważniejsze dla
społeczności tej miejscowości idee: zachowanie tradycji, wartość rodziny oraz rozwój oparty
o innowacje.
Publiczna prezentacja wizji sołectwa to pomysł
Wójta Gminy Komprachcice – Leonarda Pietruszki,
mieszkańca Polskiej Nowej Wsi, który powiedział
„Wieściom”, jakie znaczenie mają dla niego te trzy
słowa:
- „Tradycyjnie”, bo zwracam uwagę na to, co było
i jest charakterystyczne dla śląskiej wsi i chciałbym,

aby młodzi mieszkańcy naszej wsi też o tym o tym
pamiętali. Tradycja to szanowanie i pielęgnowanie
kultury naszych przodków, czegoś, co tworzy naszą
wspólnotę i pozwala nam się twórczo rozwijać.
„Rodzinnie” – bo Polska Nowa Wieś to miejsce,
w którym się dobrze spędza czas, gdzie jest ciekawie
i gdzie wiele miejsc – powstałych dzięki mieszkańcom, aktywnym organizacjom – zachęca do
zatrzymania się, chociaż na chwilę. „Z pomysłem”:
bo społeczność Polskiej Nowej Wsi jest zintegrowana
i bardzo aktywna. Gdy zastanawiamy się wspólnie
nad tym, co należy w sołectwie zrobić, to szukamy
nietypowych rozwiązań: nowości, które wyróżnią
nas spośród innych.

Stypendia socjalne
Informujemy, że od 1 września 2016 r. rozpoczyna się nabór nowych wniosków
na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Komprachcice.
Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
tel. 46 47 305, 46 46 196
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O tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie”
mówi jego koordynator Konrad Moszczeński, reprezentujący ośrodek programu – Partnerstwo „Borów
Niemodlińskich”:
– W tegorocznym naborze złożono w sumie 31 wniosków (nabór główny – 22 + nabór dodatkowy – 9).
Dofinansowanie otrzymało 10 wniosków. Z ilości
złożonych wniosków można być jak najbardziej
zadowolonym, pojawiły się w nim bardzo ciekawe
projekty integrujące wszystkich mieszkańców, a nie
tylko wybrane grupy; poruszające tematykę ekologii
i ochrony środowiska, a także takie, które mogą być
w dalszych latach kontynuowane, a ślad po nich

zostanie w miejscowościach, w których będą realizowane. We wnioskach nie zawsze wszystko było
idealnie dopracowane, ale program Działaj Lokalnie
ma także uczyć realizatorów, jak napisać dobry
wniosek, a potem jak go realizować, by był zgodny
z zamierzeniami. Część wniosków miała budżety
niespójne z działaniami, które zamierzali realizować,
a także nie wszyscy do końca właściwie zbadali, jakie
są potrzeby mieszkańców lub jakie to są działania
ekologiczne. Są to błędy, które można poprawić,
przez co w przyszłorocznym naborze planowane
są szkolenia w każdej z gmin, które są objęte Programem Działaj Lokalnie na terenie Partnerstwa Borów
Niemodlińskich. Chcemy pokazywać tzw. dobre

praktyki innych projektów realizowanych w ramach DL
w całej Polsce, a wszystko po to, by przyszłoroczny
nabór był jeszcze lepszy.
W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymały także
grupy, które startowały po raz pierwszy, a także takie,
które startowały już po raz kolejny, ale dopiero teraz
udało im się zdobyć dofinansowanie. Teraz nadszedł
czas realizacji projektów, najważniejsze na czym
się obecnie mogą skupić grantobiorcy, to udana
realizacja projektów z udziałem jak największej ilości
uczestników, którzy będą mogli zobaczyć jakie działania są podejmowane na rzecz całej społeczności
w ich miejscowościach.

POLSKA NOWA WIEŚ

Dla ludzi i pszczół
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Polskiej Nowej Wsi wiedzieliśmy, że jest możliwość pozyskania dotacji na działania
realizuje projekt „Zielony zakątek Polska Nowa Wieś – dla ludzi związane z ekologią, a jednocześnie – razem z państwem Woś
i pszczół”, na którą otrzymała dotację w wysokości 5560 zł.
– planowaliśmy wykorzystanie potencjału ich pasieki. Strażacy,
jak zwykle chętnie podchwycili temat i okazało się, że powstał
Zagospodarowanie terenów publicznych to oczko w głowie nowy, innowacyjny projekt.
mieszkańców sołectwa. Od 2014 roku już trzy place w Polskiej Barbara i Adam Wosiowie – mieszkańcy Polskiej Nowej Wsi –
Nowej Wsi zostały zagospodarowane i upiększone, tworząc mają pasiekę i już od jakiegoś czasu szukali pomysłu na rozwój
przyjazne enklawy zieleni. Jak mówi Łukasz Dydzik, mieszkaniec swoich pasji. Gmina była naturalnym partnerem, a program
wsi, a także Przewodniczący Rady Gminy i działacz społeczny, „Działaj lokalnie” okazał się doskonałym wsparciem. W ramach
w cenie są dobre i twórcze pomysły.
projektu powstanie na dawnym, zasypanym przed laty zbiorniku
– Nie chcieliśmy poprzestać na tych trzech zielonych placach, przeciwpożarowym ścieżka edukacyjna, na której ustawione

zostaną tablice z informacjami o przyrodzie, pszczołach, roślinach miododajnych. Będzie również domek dla owadów, który
pozwoli – taka jest nadzieja realizatorów projektu – na stworzenie
odpowiednich warunków dla zapylania.
– Jest to rozwinięcie projektu, który miał swój początek w tamtym roku – wtedy z potrzeby wyrażonej przez mieszkańców
z funduszu sołeckiego sfinansowaliśmy pierwsze nasadzenia.
Teraz ten zamysł pączkuje. Najważniejsze, że dzięki takim
działaniom i dotacjom dla organizacji społecznych zwiększa się
zaangażowanie ludzi, a to z kolei powoduje, że udają się świetne
rzeczy – podsumowuje Łukasz Dydzik.

CHMIELOWICE

Smaczny projekt
Projekt „Kulturalnie – kulinarnie” złożony z sukcesem
przez Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic w ramach programu „Działaj lokalnie” otrzymał wsparcie w wysokości
5200 złotych. Celem zaplanowanych działań jest połączenie z jednej strony kultury kuchni i kultury jedzenia,
a z drugiej strony rozmowy o kuchni w sztuce: w malarstwie, muzyce, literaturze.
Intencją realizatorów projektu było wyeksponowanie wartości
kuchni śląskiej i kresowej, czyli tego, co istnieje w społeczności
Chmielowic:
– Kuchnia zawsze była ośrodkiem życia w domu. To ma również
odzwierciedlenie podczas imprez organizowanych w Chmielowicach. Niemal przy okazji każdej mamy możliwość spróbowania
różnego rodzaju produktów, przygotowywanych przez naszych
mieszkańców. Są zawsze pyszne, co oznacza, że wielu mieszkańców znakomicie gotuje. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo
dobry punkt wyjścia do większej integracji naszego sołectwa –

mówi prof. Anna Pobóg – Lenartowicz, szefująca Towarzystwu
Przyjaciół Chmielowic.
Działania projektu obejmują: warsztaty kulinarne dla dorosłych
(także całych rodzin), prowadzone przez mieszkańców Chmielowic, które nawiązują do pór roku. Podczas nich można będzie
poznać procesy przygotowania potraw sezonowych. Odbyły się
już zajęcia związane z szykowaniem przetworów, 22 września
uczestnicy dowiedzą się, jak w kuchni wykorzystać marchew,
jabłka, cukinie i buraki; 29 października, co można zrobić z jabłek,
ziemniaków i dyni; 19 listopada odbędzie się pieczenie pierników,
a 3 grudnia przygotowywanie potraw bożonarodzeniowych.
Warsztaty mają charakter otwarty i odbywają się w sali nad
remizą w Chmielowicach (przy boisku sportowym).
„Kulturalnie – kulinarnie” to również cykl zajęć dla dzieci i dla
młodzieży – we współpracy z Centrum Nauk Przyrodniczych,
działającym przy Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Opolu
odbędą się warsztaty, którym patronują m.in. hasła: Kuchenne Laboratorium Chemiczne, Matematyka i Fizyka w Kuchni,

Smaczna Historia Ziarenka, Piernikowe Szaleństwo. Odbędą się
także zajęcia pieczenia chleba i pizzy, które będą miały miejsce
w pubie „Chmielowy”. Wszyscy zainteresowani będą mogli też
nauczyć się sztuki dekorowania stołu, stosowania właściwych
sztućców do odpowiednich potraw i serwowanie wina. Ponadto
odbędą się porady m.in. dietetyczki.
– I coś, co wydaje się nam szczególnie ważne, jak gotować szybko
i zdrowo. To powinno być szczególnie interesujące zwłaszcza
dla młodzieży. Podobnie, jak edycja wydawnictwa pod nazwą
„Kuchnia Babci – Kuchnia Wnuczki”, czyli chmielowicka książka
kucharska. Odbędą się też wykłady, które poprowadzą nasi
mieszkańcy – mówi Prezes Towarzystwa.
W Chmielowicach 8 października odbędzie się Festiwal Smaków,
podczas którego zostanie przeprowadzony konkurs kulinarny.
Zapraszamy na profil Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic na Facebooku – informacje o realizacji projektu są tam publikowane
na bieżąco.

DOMECKO

Integracja i rewitalizacja
Stowarzyszenie „Razem dla Domecka” realizuje w ramach zaplanowanych działań jest również podniesienie wiedzy i kwaprogramu „Działaj Lokalnie” projekt „Za-PARK-uj w Dome- lifikacji mieszkańców w zakresie architektury krajobrazu, odbędą
cku”. Otrzymało na ten pomysł 6000 zł.
się również wykłady na temat historii Domecka oraz zajęcia
praktyczne z przedstawicielami Nadleśnictwa Prószków. Ideę
Celem projektu jest rewitalizacja wiejskiego parku oraz integracja rewitalizacji parku wesprą działania społeczne: konkurs na nazwę
społeczności Domecka. Cykliczne akcje sprzątania i porząd- parkowych zakątków, konkurs plastyczny, adresowany do uczniów
kowania tego terenu to nie tylko wymierny efekt w postaci oraz integracyjne spotkanie przy ognisku.
zagospodarowanej przestrzeni publicznej, ale również okazja – Staraliśmy się połączyć wymierne efekty projektu z tymi,
do spotkania się przy kawie i pysznym cieście. W akcjach, które które często dla społeczności mają tak samo ważne znaczenie.
potrwają do listopada tego roku, uczestniczą też dzieci, dla Integracja naszego środowiska już się dzieje, ale widzimy, że im
których przygotowano małe narzędzia ogrodnicze. W ramach więcej projektów tego typu, tym więcej mieszkańców – i to za-

równo tych mieszkających tutaj z pokolenia na pokolenie, jak
i nowych, niedawno osiadłych – mówi Angelika Giza, Prezes
Stowarzyszenia „Razem dla Domecka”.
Konkretne działania obejmują wyrównanie ścieżek parkowych
i zabezpieczenie ich brzegów kostką brukową, wykonanie i montaż
tablic z nazwami, które wygrają w konkursie, zakupienie i ustawienie trzech ławek parkowych, koszy na śmieci oraz płotków.
Stowarzyszenie wspierają inne lokalne organizacje: sołtys wraz
z radą sołecką i DFK. Zapraszamy na profil Stowarzyszenia „Razem
dla Domecka” na Facebooku – tam są publikowane informacje
o projekcie i innych działaniach tej społecznej grupy.
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Razem i wesoło
Rodzice i dzieci bawili się na festynie, zorganizowanym w Chmielowicach pod hasłem „Mamo,
tato, baw się z nami” przez Publiczną Szkołę Podstawową w Chmielowicach, Ochotniczą
Straż Pożarną w Chmielowicach oraz sołectwa
Chmielowic, Dziekaństwa oraz Żerkowic.

Kiedy na boisku LZS w Chmielowicach młodzież
mierzyła się z rodzicami w turnieju piłki siatkowej oraz
piłki nożnej, najmłodsi próbowali swoich sił w grach
i zabawach sportowych. Mieszkańcy mieli także
okazję do odpoczynku – zabawie przy grillu, cieście
i zdrowych owocowych przekąskach towarzyszyły
występy artystyczne uczniów. Tego dnia można było

podejrzeć rzeźbienie w drewnie, a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowicach zorganizowała
pokaz umiejętności i sprzętu strażackiego. Chmielowice podczas festynu odwiedziła także delegacja
z zaprzyjaźnionego Nickenich w Niemczech.

czanie celu, do którego się dąży i konsekwencja.
Granie w zespole piłkarskim jest solidną szkołą
charakteru. Trzeba być zdeterminowanym, ale także
trzeba nauczyć się życia w grupie. To także lekcja
bycia częścią społeczeństwa. Mam przyjemność
prowadzić zgrane zespoły z chętnymi do pracy
zawodnikami. Dodatkowo mam szczęście pracować
z dziećmi, które mają wspaniałych rodziców. Rodzice
wspierają nasze działania – i to przynosi efekty.
Jedni z tych chłopaków pójdą w sport zawodowy,
inni będą kontynuować granie rekreacyjne, jeszcze
inni nie będą grać w przyszłości w piłkę ręczną.
Ale na pewno wszyscy będą aktywni fizycznie, gdy
za młodu złapią bakcyla i to jest najważniejsze.
Chłopcy garną się do bycia w grupie, do bycia razem.

Wszystko wskazuje na to, że strategia pracy z dziećmi, którą przyjął trener oraz pasja do sportu jest
strzałem w dziesiątkę, ponieważ mimo krótkiego
stażu trenerskiego w OSIR Komprachcice (2 lata)
Maciej Nawrocki cieszy się dużym szacunkiem
u podopiecznych i rodziców. Na treningi uczęszcza
regularnie 40 osób, a drużyna osiąga sukcesy. Podczas pucharowych rozgrywek odbył się także turniej
oldboyów. Wzięli w nim udział: LKS OSiR Komprachcice, Stal Zawadzkie, 4 Ever Young Grodków, Oldboye
Komprachcice. W kategorii oldboyów zwycięzcami
została drużyna 4Ever Young z Grodkowa, a zespół
Komprachcic (który???) zajął 4 miejsce.

PIŁKA RĘCZNA

Piękny jubileusz
Opolscy szczypiorniści świętują w tym roku
swoje siedemdziesięciolecie. Opolski Związek
Piłki Ręcznej zorganizował uroczyste obchody
w opolskim ratuszu, poprzedzone jubileuszowym turniejem w Ośrodku Sporu i Rekreacji
w Komprachcicach.
LKS OSiR Komprachcice to klub z tradycjami i osiągnięciami, nic zatem dziwnego, że właśnie Komprachcice stały się miejscem sportowego wydarzenia
o skali regionalnej – w hali OSiR 04 czerwca br.
rozegrany został Turniej Dzieci o Puchar Prezydenta
Opola. W rozgrywkach wzięli udział: Śląski Klub
Piłki Ręcznej Świdnica, Orlik Brzeg, Orzeł Opole,
Ośrodek Sportu i Rekreacji Komprachcice. Nasi
piłkarze wykazali się świetną współpracą na boisku
i dynamicznymi akcjami w ataku, co potwierdził wynik
turnieju, którego zwycięzcami zostali. Dodatkowo
naszych młodych piłkarzy uhonorowano dwiema
nagrodami indywidualnymi: królem strzelców został
Fabian Sosna, a nagroda dla najlepszego zawodnika
trafiła do Tymoteusza Sobków.
Przy OSiR Komprachcice trenują dwa zespoły: roczniki 2002–2003 i 2004–2005. Trener Maciej Nawrocki
mówi o młodych zawodnikach:
– To nieprawda, że dzieci nie chcą się ruszać. Trzeba
im dać przykład, pokazać, że mogą coś osiągnąć,
pojechać na mecz, w którym inni zdobywają laury
– wtedy garną do sportu. Kluczowym jest wyzna-
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