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KLUB SENIORA „UŚMIECH SENIORÓW”

SUKCES ZAWODÓW SPORTOWYCH
Pomysł Moniki Poremby, szefowej komprachcickiego 
Klubu Seniora, aby zorganizować sportowe zawody dla 
seniorów z terenu gminy i powiatu doczekał się realizacji. 

Dzięki zaangażowaniu partnerów wydarzenia: 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury 24 października 
w szranki stanęło kilkanaście drużyn senio-
rów, a rozgrzewkę w ramach projektu „Skok-
PoZdrowie” poprowadzili znani sportowcy: 
Jacek Wszoła i Janusz Trzepizur.
Klub Seniora z Komprachcic jest znany w wo-
jewództwie – przede wszystkim ze względu 
na liczebność i niezwykłą aktywność, również 
aktywizującą inne środowiska. Nie ma mie-

siąca, w którym nie odbywałyby się zajęcia 
lub imprezy adresowane do osób wieku 60 
i więcej lat. W październiku tego roku odbył 
się Festiwal Piosenki Seniorów (więcej na str. 
7) oraz zawody sportowe, w których uczest-
niczyło trzynaście drużyn z terenu powiatu 
opolskiego i Opola, gospodarze wystawili 
dwa zespoły.
– My, seniorzy z Komprachcic, bierzemy 
często udział w różnych wydarzeniach w wo-
jewództwie – dzięki temu mamy coraz więcej 
zaprzyjaźnionych grup, z którymi możemy 
realizować wspólne projekty. Informację o na-
szych zawodach przekazywaliśmy podczas 
naszych senioralnych spotkań– mówi Monika 

Poremba. – O takiej imprezie myślałam już 
od roku, a dzięki panu Arkadiuszowi Tabi-
szowi, dyrektorowi OSiR-u wszystko udało 
się dobrze zorganizować.
Szefowa komprachcickich seniorów zdradza, 
że pierwsza edycja sportowej imprezy poka-
zała też co należy poprawić w kolejnym roku:
– Nie były to duże sprawy, dla większości 
z pewnością nawet niezauważalne, ale chce-
my, aby nasze wydarzenia były na jak naj-
wyższym poziomie i z pewnością będziemy 
dopracowywać wszystkie szczegóły.

Więcej na stronie 3
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Budynek szkolny został wybudowany w roku 
1987 i od tego czasu zamontowana tam insta-
lacja grzewcza nie była modernizowana. Obiekt 
ogrzewany węglowym pie-
cem stał się z biegiem lat 
jednym z głównych zanie-
czyszczających powietrze 
na tym terenie. Od dawna 
więc gmina zabiegała o środ-
ki na poprawę tej sytuacji. 
Złożony w ramach projek-
tu Aglomeracji Opolskiej 
wniosek uzyskał aprobatę 
i dofinansowanie w wysokości 936721,77 
złotych. Wkład własny gminy to  1423 599,49 
Termin zakończenia inwestycji zaplanowany 
jest na lipiec 2020.
– Szkoła jest zasilana piecem węglowym sta-
rego typu, żywotność instalacji już się kończy, 
dlatego też zaplanowana inwestycja musiała 
być tak zwaną modernizacją głęboką – mówi 
Henryk Hajzyk, dyrektor placówki.
W ramach zaplanowanych działań nastąpi wy-
miana całego ogrzewania, czyli instalacji i kotła 

oraz przejście na ogrzewanie gazowe (nitka 
gazownicza przebiega wzdłuż koło szkoły, 
w ciągu drogi). Nastąpi wymiana źródeł oświet-

lenia – energooszczędne 
oświetlenie zastąpi obecne 
jarzeniówki. Cały budynek 
zostanie ocieplony.
Ponieważ inwestycja będzie 
realizowana w trakcie roku 
szkolnego, uczniów i ich ro-
dziców interesuje, czy wpły-
nie na proces edukacyjny.
– Z pewnością prowadzone 

prace nie mogą być uciążliwe dla dzieci i nie 
mogą przeszkadzać w rytmie nauki, musi być 
też bezpiecznie. Dlatego zakładamy, że jeśli 
tylko będzie to możliwe, wszystkie roboty 
będą odbywać się w czasie wolnym od nauki: 
w ferie, przerwy świąteczne, popołudniami. 
Jeśli natomiast zajdzie potrzeba wejścia ekipy 
budowlanej w trakcie zajęć szkolnych, będą 
to prace, które nie naruszą harmonogramu 
zajęć lekcyjnych i nie pogorszą, na przykład 
hałasem, jakości prowadzonych lekcji – wy-

jaśnia dyrektor Hajzyk.
Termomodernizacja jest realizowana na podsta-
wie zasady „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, 
że wybrany w ramach przetargu wykonawca 
przed wejściem na plac budowy przygotowuje 
również dokumentację projektową, co właś-
nie trwa. Na każdym etapie prac odbywają 
się spotkania z wykonawcą, projektantem, 
dyrektorem szkoły i inwestorem, czyli Gminą 
Komprachcice.
– Planujemy też spotkania z rodzicami, którym 
zostaną przedstawione zasady realizacji inwe-
stycji i w jaki sposób może to wpłynąć na pracę 
szkoły. Dla nas najważniejsze jest, aby wśród 
rodziców i uczniów było pełne zrozumienie dla 
działań, które mogą być czasami kłopotliwe, 
ale które znacząco poprawią jakość warun-
ków uczenia się, a wszystkim mieszkańcom 
Domecka – standard życia – mówi Wójt Gminy 
Komprachcice, Leonard Pietruszka.
Obecnie w Domecku do przedszkola uczęszcza 
30 dzieci, a w klasach I-VIII uczą się 62 osoby.

Dagmara Duchnowska

Jak każdego roku, tak i w tym, z okazji Dnia Papieskiego Rada 
Rodziców PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 
zorganizowała sprzedaż kremówek, które były ulubionymi 
słodyczami Jana Pawła II.

Akcję zapoczątkowało przed laty Publiczne 
Gimnazjum w Komprachcicach, Rada Rodziców 
szkoły podstawowej zaangażowała się w wyda-
rzenie po wprowadzeniu reformy oświatowej. 
W tym roku papieskie kremówki sprzedawane 
były pod kościołem im. św. Franciszka z Asyżu 
w Komprachcicach. 
– Kremówki jak zawsze, dostarcza nam Grzegorz 
Charciarek z Opola, są naprawdę pyszne, w tym 
roku zamówiliśmy siedemset sztuk – mówi Jo-
anna Sarnicka, przewodnicząca Rady Rodziców.

Wszystkie kremówki zostały sprzedane – dochód 
w wysokości trzystu złotych zostanie przezna-
czony na wsparcie działań szkolnych.
Podobne akcje, zorganizowane w kościołach 
przez wiernych odbyły się w Ochodzach i w Do-
mecku.

Dagmara Duchnowska

Po raz kolejny 8 listopada br. w restauracji „Atlantis” 
w Komprachcicach odbył się Dzień Partnerstwa, podczas 
którego członkowie stowarzyszenia „PARTNER”, władz 
gminnych i goście z Mesto Albrechtice spotkali się, aby 
podsumować mijający rok współpracy.

Jan Przywara, przewodniczący zarządu GSP 
„PARTNER” przypomniał w swoim wystąpieniu 
historię polsko-czeskiej współpracy i ludzi, 
którzy ją zainicjowali, a których nie ma już 
wśród nas: ś.p. Wójta Pawła Smolarka oraz 
ś.p. Starostę Petra Šolca.
– Dziękuję też osobom, które były duszą pol-
sko-czeskiej wymiany, należą do nich przede 
wszystkim Martin Špalek, Jiři Kropač i Jan Han-
dliř – przypomniał przewodniczący zarządu.
O wyjątkowości tej współpracy mówił także 
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietrusz-

ka, który podkreślił wkład wszystkich członków 
stowarzyszenia w rozwijanie międzynarodowej 
relacji.
Jan Przywara przypomniał też spotkania, które 
w ramach partnerstwa odbywały się w minio-
nych dwunastu miesiącach oraz podsumował 
kilkanaście lat, które minęły od czasu podpi-
sania umowy partnerskiej z Mesto Albrechtice 
w roku 2004. Od tego dnia do końca roku 2018 
w wyjazdach do Czech uczestniczyły 1532 oso-
by, natomiast Polskę odwiedziło 1732 przedsta-
wicieli strony czeskiej. W Dniach Partnerstwa 
wzięło udział w sumie 646 mieszkańców gminy 
Mesto Albrechtice i 799 mieszkańców Gminy 
Komprachcice, a wliczając obecnych na ostat-
nim spotkaniu: 849.

Dagmara Duchnowska

GSP „ PARTNER”

DZIEŃ PARTNERSTWA

DOMECKO

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY

PUBLIC ZNA SZKO Ł A PODSTAWOWA W KOMPR ACHCIC ACH

KREMÓWKI PAPIESKIE

Dzień Papieża Jana Pawła II to ustanowione w 2005 r. 
przez Sejm RP święto, które celebrowane jest 

każdego roku 16 października, czyli w rocznicę 
wyboru Polaka na biskupa Rzymu. Dzień Papieski 

obchodzony przez wiernych kościoła katolickiego 
w Polsce od 2001 r. świętowany jest w niedzielę 

bezpośrednio poprzedzającą tę rocznicę.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Do-
mecku rozpoczyna się jedna z większych 
gminnych inwestycji – głęboka termomo-
dernizacja obiektu. Dzięki unijnemu wspar-
ciu uzyskanemu przez Gminę Komprachcice, 
najstarsza komunalna instalacja grzew-
cza zmieni się w nowoczesny i chroniący 
środowisko system gazowy.

WIEŚCI PAŹDZIERNIK 20192



Dokończenie ze strony 1

Zawody rozpoczęło przywitanie zaproszo-
nych gości, wśród nich Mistrza Olimpijskiego 
w Skoku Wzwyż – Jacka Wszoły oraz wybitego 
opolskiego sportowca w tej dyscyplinie – Ja-
nusza Trzepizura. Zawodnicy są promotorami 
aktywności senioralnej, którą wdrażają w ra-
mach ministerialnego projektu „SkokPoZdro-
wie”. To właśnie oni poprowadzili rozgrzewkę 
przed zawodami i wspierali seniorów w ich 
sportowych zadaniach, takich jak rzut piłką 
lekarską czy grą w unihokeja.
Jacek Wszoła podkreśla, że najważniejsze 
to dotrzeć do tych, którzy nie wiedzą jeszcze 
o takiej idei:
– Finansowanie projektu nie obejmuje marke-
tingu wokół takich imprez. Powinniśmy skupiać 
się na tych, którzy nawet nie wiedzą, że takie 
spotkanie się odbywa. Seniorzy, którzy dzisiaj 
biorą udział w zawodach to ludzie aktywni, 
mają świadomość własnego ciała, regularnie 
ćwiczą, mają nawet instruktorów – ale musimy 
myśleć wielokierunkowo, dotrzeć do tych, 
którzy powinni być dzisiaj z nami, a nie są.
Z pewnością dużą szansą na zmianę tej sytu-
acji jest promowanie aktywności wśród osób 
starszych przez znane nazwiska sportu, tak jak 
to miało miejsce w Komprachcicach. Ważne 
też, że obraz polskiego seniora zaczyna się 
zmieniać: nie są to już osoby, które zostają 
w domu i zajmują się wnukami, ale ambitni, 
aktywni ludzie, z aspiracjami, potencjałem i … 
wolnym czasem.

– Chciałbym, aby środowisko tworzyło wa-
runki aktywności sportowej dla wszystkich 
i żeby było wiadomo, że są takie miejsca, 
takie zajęcia… Może doczekamy się, że dzi-
siejsi, zapracowani ludzie w średnim wieku, 
powiedzą sobie już teraz: ok, wiem, że jak 
pójdę na emeryturę to znajdę sobie miejsce, 
zainteresowania, grupę znajomych – mówi 
Jacek Wszoła.
Seniorzy, którzy zaczynają w strukturze de-
mograficznej Polski zajmować coraz bardziej 
znaczącą pozycję mają szansę na to, by wieść 
życie zdrowe i bez ograniczeń. Organizatorzy 
takich akcji, jak ministerialny projekt czy za-
wody w Komprachcicach podkreślają, że nie 
chodzi o sport wyczynowy, czy zawodowy 
tylko o regularne ćwiczenia, poprawiające 
ruchomość stawów, rozciągnięcie mięśni, 
ogólna kondycję i sprawność.
Zmiany należy budować również wśród osób 

w każdym wieku – często do sportowej aktyw-
ności dziadków zachęcają ich wnukowie. Dla-
tego też zawody sportowe w Komprachcicach 
poprzedziło spotkanie znanych sportowców 
z uczniami szkoły podstawowej w Domecku, 
w którym uczestniczyła również młodzież 
z Wawelna. W tym spotkaniu wziął również 
udział Konrad Owczarek – lekkoatleta trenu-
jący w klubie AZS KU Politechniki Opolskiej 
Opole, reprezentant naszego kraju na mistrzo-
stwach Europy w Barcelonie, zdobywca złotego 
medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski w 2009 roku. Głównym tematem tego 
spotkania była popularyzacja lekkiej atletyki 
jako sportu wszechstronnie rozwijającego 
i zachęcenie najmłodszych do aktywności 
fizycznej podczas zajęć wychowania fizycznego 
w szkole, jak również do aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Zaproszeni goście podzielili 
się z uczniami swoją pasją, opowiadając dzie-
ciom i młodzieży o swojej drodze na szczyt, 
treningach i pierwszych sukcesach. Był też 
czas na pytania oraz rozdawanie autografów.

Dagmara Duchnowska

KLUB SENIOR A „UŚMIECH SENIORÓW ”

KLUB SENIORA „UŚMIECH SENIORÓW”

Jacek Wszoła – dwukrotny reprezentant naszego 
kraju na Igrzyskach olimpijskich, zdobywca złotego 

medalu na Igrzyskach w Montrealu w 1976 roku 
i srebrnego medalu na Igrzyskach w Moskwie  

w 1980 roku. 
Janusz Trzepizur – uczestnik Letnich Igrzysk 

Olimpijskich w Moskwie oraz zdobywca srebrnego 
medalu na Mistrzostwach Europy  

w 1982 roku w Atenach.

Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” – 123 pkt
ZNP Sekcja Emerytów Opole „Belferek” – 113 pkt
Komprachcice Koło DFK – 105 pkt
Klub Seniora „Uśmiech Seniorów” – 94 pkt
Stowarzyszenie „Wichrowe Wzgórze” – 93 pkt
Klub Seniora „Chróścice” oraz Środowiskowy Dom 
„Magnolia” – 90 pkt
Kotórz Mały – 82 pkt
Rzędów – 81 pkt
Forum Seniorów woj. Opolskiego – 73 pkt
Klub Seniora „Seniorzy z Przyszłością” – 66 pkt
Klub „Chaberek” Opole – 64 pkt
Klub Mistera przy centrum Seniora w Opolu – 63 pkt

Sponsorzy zawodów sportowych:

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
– Arkadiusz Tabisz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
– Waldemar Chmiel

Klub Seniora „Uśmiech Seniorów” 
– Monika Poremba

Wójt Gminy Komprachcice 
– Leonard Pietruszka

Samorządowy Ośrodek Kultury 
– Renata Gliniorz

Fundacja Flexi Mind – Iwona Niedojadło
Sentium – Ewa Domanasiewicz, koordynator 

rekrutacji opiekunów osób starszych
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Strażacy z jednostki OSP w Polskiej Nowej 
Wsi czekali na tę chwilę od dawna – nowy 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy, 
przyjechał do sołectwa prostu z salonu 
VOLVO 26 października. Przejazd miał uro-
czystą oprawę, a na auto pod remizą czekali 
mieszkańcy wsi.

Lata czekania na decyzję, mie-
siące przygotowań, kilka godzin 
od wyjazdu po powrót i stało się 
– nowy samochód jednostki dotarł 
do centrum Polskiej Nowej Wsi 
prowadzony przez swoich wysłu-
żonych poprzedników.
Do tej pory strażacy mieli do dyspo-
zycji dwa auta, w tym pochodzący 

z lat dziewięćdziesiątych STAR 
i IVECO, które jako wóz używany 
trafiło do jednostki sześć lat temu. 
Jak mówi Dariusz Lakwa, Prezes 
OSP w Polskiej Nowej Wsi to nie 
tylko pierwszy taki samochód w tej 
jednostce, ale też w gminie.
VOLVO otrzymało charakterystycz-
ny numer rejestracyjny: 06 DARIA 
Cyfry wskazują, że jest to szósty 
samochód w tej jednostce, a DARIA 
to kryptonim stosowany w dzia-
łaniach strażaków, określający 
dowódcę zastępu lub sekcji, bio-
rących udział w akcji. Jak przypo-
mina Łukasz Dydzik, taką funkcję 
podczas pożaru na wysypisku 

śmieci w Opolu pełniła właśnie 
jednostka z Polskiej Nowej Wsi 
i wtedy też rozpoczęto rozmowy 
o zakupie nowego wozu.
– Obecnie drugim wyjazdowym sa-
mochodem będzie IVECO, a STAR 
– jeśli znajdzie kupiec – zostanie 
sprzedany. Na razie wóz zostaje 
wycofany – mówi Dariusz Lakwa.
Samochód został odebrany z salo-
nu VOLVO przez strażaków z Pol-
skiej Nowej Wsi i przejechał trasę 
z Dąbrowy, przez Wawelno i Kom-
prachcice do swojej siedziby. Pod 
kościołem w Polskiej Nowej Wsi 
został poświęcony na dobrą służbę 
przez księdza proboszcza Lesła-

wa Kasprzyszaka, a przed remizę 
wjechał w czerwonym dymie flar, 
przygotowanych przez strażaków. 
Oficjalne przyjęcie samochodu od-
było się w obecności mieszkańców 
i przedstawicieli gminnych władz 
oraz reprezentantów lokalnych 
instytucji.

Dagmara Duchnowska

POL SK A NOWA WIEŚ

KAŻDY STRAŻAK CZEKAŁ NA DARIĘ

Powitanie nowego wozu w remizie w Polskiej Nowej Wsi było dla strażaków wydarzeniem wzruszającym. Z pewnością zostanie zapamiętane również przez członków ich 
rodzin, towarzyszącym druhnom i druhom podczas tego święta. Przypomnijmy, że od 2015 roku OSP z Polskiej Nowej Wsi należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego; jednostka ma charakter specjalistyczny – ratownictwo wysokościowe.

ZASTĘP – wóz bojowy z obsadą 
od 3 do 6 ratowników

SEKCJA – składa się z dwóch zastępów

Paweł Woszek, jeden z pięciu kierowców 
w jednostce, został opiekunem nowego 
wozu. Ochotnikiem jest od dziesięciu lat, 
dołączył do strażaków w wieku lat 14, 
a kiedy zrobił prawo jazdy, uprawniające 
do jeżdżenia bojowym wozem, został 
kierowcą. Jak ocenia nowy samochód?
– To jest auto z XXI wieku, jedzie się 
nim jak osobówką. Technologicznie 
zaawansowany, po prostu: elektronika, 
elektronika, elektronika… Zwłaszcza 
obsługa autopompy. Wszyscy będziemy się 
szkolić z obsługi auta, nie tylko kierowcy, 
szkolenia przeprowadzi firma, która 
robiła zabudowę wozu.

WYBRANE ASPEKTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WOZU:

Wymiary:
Długość: 816 cm
Szerokość: 251 cm
Wysokość: 335 cm

Zbiorniki środków gaśniczych:
Zbiornik wody o pojemności 3000 l

Zbiornik środka o pojemności 300 l
Automatyczny zawór napełniania hydrantowego

Układ wodno-pianowy:
Autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 – 4/40
Wydajność 2900 l/minutę przy ciśnieniu 8 bar
Wydajność 400 l/minutę przy ciśnieniu 40 bar
Szybkie natarcie – 60 m, zwijane elektrycznie i ręcznie, 
z prądownicą wysokociśnieniową

Działko wodno-pianowe typ DWP 8/16
Zraszacze przednie i boczne
Wyposażenie standardowe:
Maszt oświetleniowy z najaśnicami LED
Niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy
Fala świetlna
Kamera cofania
Wyciągarka elektryczna 8 ton w obudowie kompozytowej
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Noc w bibliotece to noc przygód. Przygód 
z książką, spotkanie ludzi, którzy w litera-
turze dostrzegają coś więcej. Tekst stanowi 
dla nas inspirację do aktywności twórczej, 
odczarowania biblioteki jako miejsca cichego 
i statycznego. 

Dwie poprzednie noce w bibliote-
ce, w latach 2016 -2017 pokazały, 
że w bibliotece można się z książ-
ką dobrze bawić i jest takie zapo-
trzebowanie. Lista uczestników 
w tym roku została zamknięta już 
po godzinie.

W tym roku założyliśmy grupę 
nieformalną „Mowgli i przyjacie-
le” (Anna Wiercimok, Celestyna 
Kubal, Mateusz Koszyk). Anna na-
pisała projekt i razem z Patronem 
Fundacją Flexi Mind pozyskaliśmy 
5000 zł. Zakupione zostały m.in. 
4 tablety, pomoce naukowe oraz 
posiłki.
W tej edycji nocy, pod hasłem „Księ-
ga dżungli” chcieliśmy pokazać jak 
wykorzystywać nowe technologie. 
Uczestnicy pracowali z kodami QR. 
Dodatkowo rozwiązywali w grupach 

zadania, za które przyznawane 
były elementy dżungli, wypalane 
w sklejce. W sklepiku „Małpi ro-
zumek” po każdym etapie można 
było dokupić inne elementy oraz 
materiały papiernicze – ceną było 
wykonanie konkretnego zadania 
lub odpowiedź na pytanie zadane 
przez wolontariusza. Ze zdobytych 
elementów na zakończenie grupy 
wykonywały makiety 3D przed-
stawiające dżunglę. Tradycyjnie, 
zaproszeni goście czytali wybrane 
fragmenty książki „Księga Dżun-

gli”, były filmy, popcorn oraz piz-
za. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
również pamiątkowe kubki oraz 
książkę „Księga Dżungli” Rudyarda 
Kiplinga.
Fotorelacja z nocy znajduje się na 
na profilu biblioteki portalu spo-
łecznościowego Facebook. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom 
za udział oraz wolontariuszom za 
pomoc w przeprowadzeniu nocy.

Anna Wiercimok
Zdjęcia: archiwum GBP

 „WIELCY STĄD” – pod takim ha-
słem można było oglądać wystawę 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Komprachcicach, w okresie 
od 19 września do 11 paździer-
nika 2019 r. Była to wystawa 
objazdowa zorganizowana przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publicz-
ną w Opolu, autorstwa pani Ewy 
Dorosz – instruktorki. Składała 
się z 26 plansz, na których były 
przedstawione osoby związa-
ne z miejscowościami powiatu 
opolskiego, którzy tworzyli i nadal 
tworzą historie swojego regionu. 
Swoją pasją, działaniem w różnych 
dziedzinach życia, czy postawą 
rozsławili naszą Małą Ojczyznę.
Kluczową postacią z naszej gminy 
był – Norbert Wieschalla z Do-
mecka (ur.1936.), tam tez chodził 
do szkoły podstawowej, a studia 
ukończył na Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu (obec-
nie to ASP). Już jako młody student 
wraz z plastykami wrocławskiej 
uczelni został skierowany i za-
angażowany do zaprojektowania 
i namalowania obrazów w prezbite-
rium w Kościele w Domecku. Sam 

osobiście malował prawą stronę 
prezbiterium. Dyplom uzyskał z ar-
chitektury wnętrz u prof. Władysła-
wa Wincze w 1967 r. Był adiunktem 
a potem prorektorem na Wydziale 
Architektury Wnętrz.Od 1995 r. 
był profesorem nadzwyczajnym, 
a od 2000 r. profesorem zwyczaj-
nym. Uprawiał rysunek, grafikę 
i malarstwo. Prowadził pracownię 
kompozycji i projektowania graficz-
nego. Zrealizował dużo projektów 
z tego zakresu. Miał wiele indywi-
dualnych wystaw w kraju i zagrani-
cą, m.in. w Moskwie, Niemczech, 
Austrii i Chinach. Jest autorem 
herbu miejskiego Wrocławia. Pro-
fesor Norbert Wieschalla zmarł 17 
sierpnia 2019 r. i został pochowany 
na cmentarzu w Domecku. Dzięki 
uprzejmości jego brata Hermana, 
można było obejrzeć kilka waż-
nych prac, które zostały przez pana 
Hermana wypożyczone bibliotece 
na czas wystawy.
Innym „Wielkim stąd” mieszkań-
cem naszej gminy był Zygfryd Frie-
dek, pochodzący z Domecka (ur. 
1944) Jeden z najlepszych i naj-
bardziej utytułowanych żużlowców 

opolskiego „Kolejarza”. Zdobywca 
brązowego medalu na pierwszych 
Mistrzostwach Polski, dwukrotnie 
zdobywał miejsca (7 i 5) w Tur-
nieju „Złoty kask”, złoty medal 
za „Srebrny kask” i brązowy me-
dal w DMP. Reprezentował Polskę 
w pierwszym historycznym finale 
Indywidualnych Mistrzostw Świata 
rozgrywanym w Polsce. Sportowa 
karierę zakończył w 1979 r. i objął 
funkcję trenera opolskiej drużyny.
Krzysztof Przybyła ur. w 1969r 
w Wawelnie to również reprezen-
tant z Gminy Komprachcice. Zna-
ny w kraju długodystansowiec, 
biegacz, maratończyk. Uczestnik 
Mistrzostw świata w półmarato-
nie w Seulu, finalista Mistrzostw 
Polski na 5,10 km, zwycięzca Bie-
gu Asów i Biegu Niepodległości 
w Warszawie. Krzysztof Przybyła 
to wspaniała osobowość, swoim 
doświadczeniem chętnie dzieli 
się na spotkaniach z młodzieżą, 
był dwukrotnym gościem takich 
spotkań w bibliotece.
Oprócz miejscowych bohaterów 
tej wystawy na uwagę zasługu-
ją pani Helena Buchner, pisarka 

z Jełowej. Autorka 5 książek opi-
sująca powojenne losy tutejszej 
ludności, m.in. w książce; Hanyska, 
Dzieci Hanyski czy Dziewczyny 
z Koziej Górki. Ciekawą postacią 
z gminy Crząstowice jest pan Kon-
rad Mientus, człowiek pasjonat 
lokalnej historii. Założyciel pierw-
szej w regionie Izby Regionalnej. 
Wspaniały gawędziarz o niespo-
żytej energii i ogromnej wiedzy. 
Pani Beata-Kucharzewska (ur. 
1976 r. w Niemodlinie), to polska 
judoczka, medalistka Mistrzostw 
Europy, uczestniczka Igrzysk Olim-
pijskich w Atlancie (1996 r.). Z wy-
kształcenia pedagog, nauczyciel 
języka polskiego, etyki i wycho-
wania fizycznego. Prowadzi sekcję 
judo w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach.
To tylko niektóre postacie z tej wy-
stawy którzy reprezentowali swoje 
gminy. Wystawa „Wielcy stąd” cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród czytelników jak 
i osób z „Klubu Seniora”, którzy 
przyszli dużą grupą na prelekcję 
o tej wystawie.

Oprac. Barbara Langner
zdjęcia: archiwum GBP

GMINNA BIBLIOTEK A PUBLIC ZNA

NOC W BIBLIOTECE

GMINNA BIBLIOTEK A PUBLIC ZNA

WIELCY ŻYJĄ OBOK NAS
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Dawid Koszyk ma 25 lat i fryzjerem 
jest od ośmiu lat. W tym czasie zdobył 
już wiele tytułów, w tym wicemistrza 
Polski, został po-
wołany do kadry 
narodowej i jako 
jedyny Polak do-
pisujemy z kadry 
damskiej wrócił 
z Włoch z wicemi-
strzostwem. Cho-
ciaż na co dzień 
strzyże panów, 
w zawodach za-
wsze kreuje fryzury damskie. Jego 
specjalizacją jest fryzura kreatywna 
techniczna – najtrudniejsza fryzjer-
ska kategoria, mająca charakter ar-
tystyczny. Pan Dawid reprezentuje już 
trzecie pokolenie fryzjerów w rodzinie, 
a pracuje w salonie, który przed 64 
laty otworzyła jego babcia, Marta. 
Po niej salon przejął syn Tomasz, 
który do dzisiaj przyjmuje tutaj z żoną 
Krystyną. Mistrza natomiast wspiera 
w pasji i w pracy jego narzeczona La-
-Toya. Salon w Polskiej Nowej Wsi jest 
drugim w województwie opolskim, 
który ma tak długą historię nieprze-
rwanego istnienia w tym samym miej-
scu. Pierwszym jest zakład na Wyspie 
w Opolu, w którym przed wielu laty 
uczyła się swojego fachu właśnie 
pani Marta.
– Fryzjerstwa można się nauczyć, 
trzeba jednak mieć w sobie pasję, 
jak w każdym zawodzie, bo jeśli tego 
zbraknie, to trudno robić coś z satys-
fakcją – mówi Tomasz Koszyk, ojciec 
pana Dawida.
Taka pasję przejął syn, który po skoń-

czeniu gimnazjum w Komprachcicach 
kontynuował naukę w Technikum 
Usług Fryzjerskich w Opolu.

– Ja się wycho-
wałem w tym sa-
lonie i nic innego 
nie brałem pod 
uwagę – mówi 
wicemistrz Eu-
ropy.
Już w szkole 
średniej, uczest-
nicząc w swoim 
pierwszym kon-

kursie organizowanym pod hasłem 
„Wiosenne inspiracje”, zajął pierwsze 
miejsce, wykonując idealnie klasycz-
nego koka, jak wspomina: czysto 
i gładko wyczesanego.
– To dało mi motywację i zachęciło 
do startu w zawodach – przyznaje 
pan Dawid.
Kolejne sukcesy przyszły szybko: 
mistrz Dolnego Śląska, gdzie ukła-
dał fryzurę wieczorową, Katowice 
z cięciem i krótką fryzurą i starty 
na Mistrzostwach Polski.
– W pierwszych mistrzostwach zają-
łem miejsce czwarte, ale ćwiczyłem 
dalej. Udało mi się dostać do zna-
komitej trenerki Joanny Zaremby-
-Wanczura, starałem się o to przez 
dwa lata – zdradza fryzjer.
Trening czyni mistrza – w tym przy-
padku to powiedzenia ma szczególną 
siłę. Dawid Koszyk co dwa tygodnie 
wyjeżdża do Bydgoszczy, by wspólnie 
ze swoją trenerką ćwiczyć fryzury 
idealne i przygotowywać się do ko-
lejnych zawodów. Joanna Zaremba-
-Wanczura jest właścicielką akademii 

fryzjerskiej, trenerką kadry narodowej, 
Mistrzynią Świata i zarazem pierwszą 
Polką, która zdobyła ten tytuł w swojej 
kategorii. I to właśnie ona zapropo-
nowała powołanie Dawida Koszyka 
do kadry narodowej i przygotowanie 
go do udziału w Mistrzostwach Eu-
ropy. Szansa ta pojawiła się dzięki 
zdobywanym przez fryzjera punktom 
na zawodach w Polsce.
– Fryzjerstwo konkursowe różni 
się od codziennego. Używam tych 
samych technik, ale wykorzystuję 
je w inny sposób. Fryzury, które tworzę 
to nie fryzury, które nosi się na przy-
kład do pracy – wyjaśnia pan Dawid.
W czasie treningów fryzura jest naj-
pierw rozrysowywana, następnie 
ćwiczy się do idealnej precyzji cię-
cie, koloryzację, w której pomaga mu 
mama Krystyna i samą konstrukcję. 
Gdy startuje się w zawodach czy mi-
strzostwach każdy z tych etapów 
jest powtarzany, ale wtedy już nie 
ma czasu na popełnienie błędu.
W mistrzostwach fryzjerzy pracują 
na manekinach, tzw. „główkach”, 
w tej kategorii nie przygotowuje się 
fryzur na modelach, ponieważ każ-
dy ze startujących musi mieć równe 
szanse. „Główki” są identyczne, mają 
wymagane przepisami certyfikaty 
i prawdziwe włosy. Przed zawodami 
są ścinane i koloryzowane przez star-
tujących w konkurencjach fryzjerów – 
ich trenerzy potwierdzają, że wszystko 
to zostało wykonane samodzielnie 
przez zawodników.
Gdy zaczyna się konkurs, fryzjerzy 
z mokrych włosów, gładko zacze-
sanych do tytułu tworzą prawdziwe 

i oryginalne dzieła: włosy muszą 
wysuszyć, wymodelować i ułożyć 
fryzurę. Na wszystko mają tylko 40 
minut.
– W ocenie sędziowskiej ważne 
są małe detale, które nawet dla nas, 
fryzjerów są niedostrzegalne – tłu-
maczy Tomasz Koszyk, a pan Dawid 
dodaje:
– Wszystko jest ważne: jak źle obe-
tniesz, to nie wymodelujesz, jak źle 
wymodelujesz, to nie ułożysz.
Fryzjerzy układają fryzury w otoczeniu 
obserwatorów, sędziów, ludzi, którzy 
ich fotografują i filmują – z takim 
stresem również trzeba sobie do-
brze radzić. Dawid Koszyk opanował 
tę sztukę do perfekcji i pola ustąpił 
jedynie Rosjaninowi. W Mistrzostwach 
Europy startowali przedstawiciele 
27 krajów.
– Jako reprezentacja Polski uczest-
niczyliśmy też w pokazie przed 
wielotysięczną publicznością, tym 
razem na modelach, przy muzyce, 
na scenie. Ja również zaprezento-
wałem swoją fryzurę – wieżę z trzech 
koków, miałem na to 15 minut. Za ten 
show otrzymaliśmy wyróżnienie, czyli 
fryzjerskiego Oscara: "Oscar dell Ele-
ganza" – opowiada pan Dawid.
Mistrzostwa Europy, które odbyły się 
w tym roku w Paestum we Włoszech, 
kończą sezon mistrzostw. O tym, 
w jakich zawodach będzie brał udział 
Dawid Koszyk i pozostali fryzjerzy 
kadry, będzie wiadomo w styczniu 
2020 roku.

Dagmara Duchnowska
zdjęcia: prywatne archiwum  

Dawida Koszyka

OSOBOWOŚĆ – DAWID KOSZ YK

KREATYWNY WICEMISTRZ EUROPY

Nie ma chyba mieszk ańca gminy,  
który nie zna salonu fryzjerskiego „Kok” 
w Polskiej Nowej Wsi. Istnieje w tym samym 
miejscu od 1955 roku, a pracuje w nim już 
trzecie pokolenie rodziny fryzjerów. Dawid 
Koszyk wrócił w październiku z tytułem 
Wicemistrza Europy w kategorii, która nie 
jest klasycznym fryzjerstwem, ale praw-
dziwą sztuką. 

Dawid Koszyk z trenerką (z prawej) i narzeczoną 
prezentuje fryzurę, która dała mu tytuł 

Wicemistrza Europy.
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Chór „Echo Kresów” z Kędzierzyna-Koźla 
zajął pierwsze miejscE podczas tegorocznej, 
drugiej edycji Festiwalu Piosenki Seniorów 
„Czas nas uczy pogody”. 

W przeglądzie uczestniczyły 23 
podmioty: chóry, zespoły i duety.
Sala widowiskowa Samorządo-
wego Ośrodka Kultury zapełniała 
się 26 października br. po brzegi – 
do uczestnictwa w festiwalu zgło-

siło się wiele artystycznych grup, 
zaśpiewali też reprezentanci Klubu 
Seniora z Komprachcic. W sumie 
prawie trzystu wykonawców sta-
nęło na komprachcickiej scenie 
i zaprezentowało przygotowane 
aranżacje utworów. Należy też 
zwrócić uwagę, że śpiewający 
seniorzy dbają nie tylko o formę 
wokalną, ale również o sferę wi-
zualną – ich stroje są zawsze do-

pracowane i barwne.
Jury w składzie: Barbara Malinow-
ska, Anna Maczura i Zygfryd Ma-
czurek oceniło występy i przyzna-
ło następujące miejsca: I – Chór 
„Echo Kresów”, II – Ługowianki, 
III – Szydłowianki, Wyróżnienie 
– EDESSA, Szumiący Bór, Zespół 
„Kombatant”, Zespół „Opolanie”.

Dagmara Duchnowska

Dziewięć zespołów i prawie 30 solistów 
uczestniczyło w kolejnej edycji przeglądu 
piosenki religijnej w Kościele św. Marcina 
w Ochodzach. 

Coraz wyraźniej widać, że z roku 
na rok artyści poszukują nowych 
aranżacji, a także utworów, które 
nawiązując do motywu festiwalu, 
pokazują możliwości wokalne i in-
terpretacyjne wykonawców. Wo-
kaliści występowali w czterech 
kategoriach wiekowych oraz w ka-
tegorii zespołów, jury przyznało 
następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria I
I – nie przyznano, II – Agata Mi-
chalska, III – Julia Stefanowska, 
Wyróżnienie – Maja Kozbik

Kategoria II
I – Kinga Dolipska, II – Dominika 

Głąb, II – Natalia Płachetka, III 
– Martyna Larysz, Wyróżnienie 
Martyna Antoniewicz, Magdalena 
Buczak

Kategoria III
I – Martyna Stefańska, II – nie 
przyznano, III – Hanna Kotula

Kategoria IV
I – Julia Dota, II – Damian Kaź-
mierczak, III – Wiola Rydzak, Wy-
różnienie – Barbara Bandrowska

Kategoria V
I – Szofar, I – Work in Progress, II 
– Duet „Sisters”, III – Duet Milena 
Białek, Martyna Larysz, Wyróżnie-
nie: Vivo, Akces, Cantabile

Dagmara Duchnowska
Zdjęcie: Mateusz Koszyk

SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

POGODA DLA SENIORÓW

SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

XXI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD 
PIOSENKI RELIGIJNEJ
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KLUB SENIORA „UŚMIECH SENIORÓW”

SUKCES ZAWODÓW SPORTOWYCH
Pomysł Moniki Poremby, szefowej komprachcickiego 
Klubu Seniora, aby zorganizować sportowe zawody dla 
seniorów z terenu gminy i powiatu doczekał się realizacji. 

Dzięki zaangażowaniu partnerów wydarzenia: 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury 24 października 
w szranki stanęło kilkanaście drużyn senio-
rów, a rozgrzewkę w ramach projektu „Skok-
PoZdrowie” poprowadzili znani sportowcy: 
Jacek Wszoła i Janusz Trzepizur.
Klub Seniora z Komprachcic jest znany w wo-
jewództwie – przede wszystkim ze względu 
na liczebność i niezwykłą aktywność, również 
aktywizującą inne środowiska. Nie ma mie-

siąca, w którym nie odbywałyby się zajęcia 
lub imprezy adresowane do osób wieku 60 
i więcej lat. W październiku tego roku odbył 
się Festiwal Piosenki Seniorów (więcej na str. 
4) oraz zawody sportowe, w których uczest-
niczyło trzynaście drużyn z terenu powiatu 
opolskiego i Opola, gospodarze wystawili 
dwa zespoły.
– My, seniorzy z Komprachcic, bierzemy 
często udział w różnych wydarzeniach w wo-
jewództwie – dzięki temu mamy coraz więcej 
zaprzyjaźnionych grup, z którymi możemy 
realizować wspólne projekty. Informację o na-
szych zawodach przekazywaliśmy podczas 
naszych senioralnych spotkań– mówi Monika 

Poremba. – O takiej imprezie myślałam już 
od roku, a dzięki panu Arkadiuszowi Tabi-
szowi, dyrektorowi OSiR-u wszystko udało 
się dobrze zorganizować.
Szefowa komprachcickich seniorów zdradza, 
że pierwsza edycja sportowej imprezy dla 
seniorów pokazała też co należy poprawić 
w kolejnym roku:
– Nie były to duże sprawy, dla większości 
z pewnością nawet niezauważalne, ale chce-
my, aby nasze wydarzenia były na jak naj-
wyższym poziomie i z pewnością będziemy 
dopracowywać wszystkie szczegóły.

Więcej na stronie 3
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Nr 10/2019PAŹDZIERNIK BĄDŹ EKO Z NAMI!
PYTANIE KONKURSOWE NR 9:

Rozpoczyna się jedna z ważniejszych gminnych inwestycji – termomodernizacja 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku. W którym roku wybudowano ten obiekt?

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

w tym numerze „Wieści Gminy Komprachcice”.

Jedenastoletni Bartosz Blachucik ma na swojej liście spor-
towych sukcesów tyle znakomitych osiągnięć, że zaliczamy go 
obecnie do grupy najskuteczniejszych młodych sportowców 
województwa opolskiego.

Jako uczeń szkoły podstawowej w Domecku 
jest gwarancją znakomitego poziomu startów 
uczniów w zawodach. Ostatni z wielkich tytułów, 
zdobyty na początku października: drugie miejsce 
podczas turnieju „Banderoza” w Głuchołazach. 
W kategorii siatkarskich „trójek” startowało 20 
zespołów.
Urodzony w sportowej, siatkarskiej rodzinie – 
mama Justyna Charaśna-Blachucik i tata Janusz 
Blachucik od dziecka trenują Bartka – musiał 
wyrosnąć na dobrego zawodnika. Zaczął jako 
sześciolatek od treningów badmintona i szybko 
okazało się, że zdobywając najwyższe noty, prze-
rasta swoich rówieśników przy siatce. Bartosz 
uzyskał tytuł najlepszego badmintonisty w wo-
jewództwie opolskim U-9 w sezonie 2016/2017 
i reprezentował Gminę Komprachcice w turnie-
jach krajowych i międzynarodowych. Badminton 
trenował od trzech lat, gdy obok tej dyscypliny 
pojawiła się nowa.
– Mama i tata grali w siatkówkę, mama przez 
15 lat, tata trochę mniej, więc zainteresowanie 
piłką siatkową było normalne. Z tego, co pamię-
tam, jako czterolatek już łapałem piłkę, a jako 
sześciolatek zacząłem ją odbijać – przypomina 
sportowiec.
Przez pewien czas Bartek trenował i badminton, 
i siatkówkę w kategorii „dwójek”. Już w 2018 roku 
w eliminacjach do Mistrzostw Polski Kinder+sport 
zajął III miejsce, reprezentując klub AMS Opole.
– Zauważyliśmy, że Bartek potrzebuje indywidual-
nych treningów, bo zaczął przerastać i wzrostem, 
i umiejętnościami pozostałych zawodników. 
Nadszedł czas, aby przestać traktować siatkówkę 
jak zabawę i zacząć kształtować zawodnika 
i szkolić go technicznie – mówi mama sportowca 
i jego trenerka.
Szkolenie młodych sportowców wymaga szcze-
gólnych umiejętności, w tym dobrego zestawie-
nia zespołu. Bartek Blachucik stworzył dwójkę 
z Aleksandrem Peljanem, uczniem PSP nr 11 
w Kędzierzynie-Koźlu – razem zaczęli sukcesami 
znaczyć swoją obecność na wszystkich turnie-
jach. Wytrwałość i doskonałe zgranie pozwoliło 
im na zdobycie w 2019 roku tytułu Vice Mistrza 
Polski w Zabrzu. „Dwójka” była trenowana przez 

ojca Bartka – Janusz Blachucik jest trenerem 
w PSP nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W tamtej 
szkole treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, 
w środy i czwartki. W poniedziałki młody siatkarz 
trenuje z mamą w szkole w Domecku.
– Gdy widać, że dziecko ma talent, nie można go 
zmarnować. Treningi muszą wpływać na rozwój 
i sukcesy, które w tym wieku dla dzieci są moty-
wacją. Ważne też, że podczas szkolenia zawsze 
trzeba pamiętać, że musimy szanować czas. 
Wykorzystać go, jak się najlepiej da – tłumaczy 
trenerka.
Uczeń PSP w Domecku, reprezentuje klub spor-
towy z Kędzierzyna-Koźla – media o siatkarzach 
z „jedenastki” z Kędzierzyna-Koźla piszą „etatowi 
zwycięzcy”. I taki też jest Bartek. Doskonałe 
osiągnięcia i konsekwentny rozwój kompetencji 
doprowadziły ucznia do kolejnego etapu – w tym 
roku przyszedł czas na siatkarską „trójkę”, do Bart-
ka i Aleksandra dołączył Nikodem Dambiec, 
również uczeń PSP nr 11. Już jako „trójka” za-
jęli drugie miejsce w jednym z najważniejszych 
turniejów siatkarskich w mini piłce siatkowej 
„Banderoza” w Głuchołazach. Przed nimi był 
zespół z Międzyrzecza.
– To nasi koledzy, z którymi się często spotykamy 
w finałach. Jeśli do tego dochodzi, walka o zwy-
cięstwo zawsze jest zacięta – mówi siatkarz.

Bartek planuje, że jego życie będzie związane 
ze sportem. Fan Vilfredo Leona i Bartosza Kurka, 
których ceni za styl gry i kibic ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle podkreśla, że właśnie tam grają obecnie 
najlepsi polscy siatkarze.
– Chciałbym grać w profesjonalnych „szóstkach”, 
być atakującym, bo wtedy wszystko się widzi, 
obserwuje i szybko reaguje – mówi sportowiec.
Treningi i zawody zajmują chłopcu dużo czasu, 
ale i tak potrafi w wolnych chwilach zamontować 
z rodzicami siatkę na działce i pograć tylko dla 
przyjemności. Czasami wraca też do badmintona. 
W tej dyscyplinie reprezentuje również szkołę 
z Domecka.
– Sport pomaga w uczeniu się. Mam bardzo 
dobre oceny i zawsze reprezentuję szkołę, gdy 
są zawody. Ale nie tylko lekcje wuefu są moimi 
ulubionymi, moją „zajawką” jest też informatyka 
i matematyka – zdradza Bartek, który za swoje 
osiągnięcia otrzymał dwukrotnie Komprachci-
ckiego Orła, w tym w roku szkolnym 2018/2019 
za wyniki sportowe.

Z ostatniej chwili: do dyscyplin, w których Bartek 
bez problemu osiąga sukcesy, dołączył ostatnio 
unihokej – razem ze szkolną drużyną zajął w pół-
finale wojewódzkim trzecie miejsce.

Dagmara Duchnowska
zdjęcia: Iwona Hahnewald
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