
Drodzy Mieszkańcy Gminy Komprachcice,

W nadchodzącym roku życzymy Wam spokoju,  

wzajemnego szacunku i błogosławieństwa Bożego.

Mamy nadzieję, że najbliższe miesiące upłyną Państwu 

w zdrowiu i bez zmartwień.

Wierzymy, że wraz z Nowym Rokiem nadejdą wielkie, 

oczekiwane zmiany, że będziemy mogli żyć radośnie 

w naszej wspólnocie, ciesząc się imprezami, spotkaniami, uroczystościami. 

Życzymy Wam również wytchnienia i uśmiechu, 

a przede wszystkim tego, aby nigdy nie zabrakło wokół Was dobrych, 

życzliwych ludzi.

Wszystkiego najlepszego! Dobrego zdrowia!

Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szopa i Radni Gminy Komprachcice

DWUMIESIĘCZNIK GMINY KOMPRACHCICE
Domecko • Dziekaństwo • Komprachcice • Ochodze • Osiny • Polska Nowa Wieś • Wawelno
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Pani Angelika Giza, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Prezes 
Stowarzyszenia „Razem dla Domecka”, organizatorka akcji 
„Szlachetna Paczka” w Domecku, której dobroczyńcami są 
wierni z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny z Domecka, Pucnika i Nowej Kuźni:
– Bierzemy udział w akcji od 2012 roku, czyli w tym roku dzie-
wiąty raz. Paczkę szykowaliśmy również w poprzednim roku, 
pandemia nam nie przeszkodziła, tyle tylko, że w 2020 roku nie 
mogliśmy kupić potrzebnych rzeczy, więc zebraliśmy pieniądze 
i zrobiliśmy przelew wybranej rodzinie. Od czterech lat zbiera-
my pieniądze do skarbonki, a potem dokonujemy zakupów dla 
wybranej osoby czy rodziny. Wcześniej mieszkańcy sami znosili 
dary, ale bardzo dużo rzeczy się powtarzało, a niektórych nie 
było, więc uznaliśmy, że tak będzie najlepiej.

Organizując „Szlachetną Paczkę” współpracujemy z księdzem 
proboszczem Adamem Kondysem. W tym roku zebraliśmy 
3400 zł i za tę kwotę udało nam się zakupić wszystko z listy 
potrzebującego. W tym roku z bazy osób wybraliśmy samot-
nego starszego pana z Opola, który choruje, potrzebuje opału, 
jedzenia, produktów do codziennego życia. Kupiliśmy pół tony 
węgla, wykupiliśmy posiłki obiadowe na miesiąc oraz dużo 
standardowych produktów niezbędnych każdego dnia i pro-
dukty żywnościowe.

Tym razem nie zawozimy paczki osobiście – ze względu na 
pandemię. W weekend cudów (11-12 grudnia 2021) zawozimy 
wszystko do magazynu organizatora akcji, który zajmuje się 
dostarczaniem wszystkich paczek.

Angelika Giza razem z Damianem Różyczką uczestniczy 
w akcji od początku, do zespołu zawsze dołączają wolonta-
riusze, w tym roku po raz pierwszy paczkę przygotowywała 
Patrycja Świerc z Nowej Kuźni:
– Zdecydowałam się na udział w akcji, bo już dawno o niej 
słyszałam, ale uczestniczyłam tylko wrzucając pieniądze do 
puszki. W tym roku poczułam, że chcę dołożyć cegiełkę jeszcze 
od siebie, żeby pomóc w formie pracy, także pomóc znajomym, 
bo organizatorzy „Szlachetnej Paczki” u nas w parafii to moi 
przyjaciele. To też piękna forma wspólnie spędzonego przed-
świątecznego czasu

#DOMECKO, PUCNIK ,  NOWA KUŹNIA

WIELKIE SERCA W SZLACHETNEJ PACZCE 
SZLACHETNA PACZKA 2021

W WEEKENd CudóW PomoC TrAfiłA  
do 17 010 rodZiN, dLA KTóryCH śWiAT Się ZmiENił. mądrA PomoC 
PołąCZyłA PoNAd 704 200 PoLAKóW, A łąCZNA WArTość PomoCy 

PrZEKAZANEj W rAmACH SZLACHETNEj PACZKi WyNioSłA PrAWiE 70 
miLioNóW ZłoTyCH.źródło: SZLACHETNAPACZKA.PL
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PodSumoWANiE roKu Z WójTEm GmiNy Kom-
PrACHCiCE, LEoNArdEm PiETruSZKą

Wiele gmin w Polsce, funkcjonując 
w dość niepewnej rzeczywistości 
legislacyjno-finansowej ma trudno-
ści z tworzeniem spójnych planów 
finansowych. Jak to wygląda w Gmi-
nie Komprachcice? 

– To prawda, jest zauważalna dyspro-
porcja między wydatkami bieżącymi 
a dochodami bieżącymi.Problem ge-
neralnie polega na tym, że wiado-
mo, iż z pieniędzy inwestycyjnych 
nie możemy finansować wydatków 
bieżących i tutaj się zaczyna ta przy-
słowiowa krótka kołdra robić jeszcze 
krótsza.

Jaki jest na to pomysł?
– W takiej sytuacji sugeruje się, że 
gminy powinny ograniczyć wydatki 
bieżące. Czyli delikatnie mówiąc, należy 
ciąć po wydatkach w zakresie kultury, 
sportu, oświaty – ale przecież dosko-
nale wiemy, że i tak pieniądze w tych 
obszarach idą tylko na przeżycie. Na 
przykład do oświaty dokładamy ponad 
osiem milionów złotych.

Czy w takim razie samorządowcy 
z Komprachcic, rada gminy, wójt, 
liczą się z tym, że należałoby prze-
prowadzić restrukturyzację oświaty?
– Oczywiście, cały czas o tym rozma-
wiamy, tylko z góry wiemy, że na to nie 
ma i nie będzie zgody. Organ nad-
zoru pedagogicznego, czyli kurator 
oświaty nie zaakceptuje takich roz-
wiązań. Na chwilę obecną wygrali ci 
samorządowcy, którzy, jak na przy-
kład  Korfantów, podjęli lata temu 
decyzję o tym, żeby utworzyć jedną, 
dużą szkołę. Oczywiście spotkało się 
to z protestami, ale teraz mogą być za-
dowoleni. Tak naprawdę trzeba zwró-
cić uwagę jeszcze na jedną rzecz: nas 
nie dobijają koszty związane z utrzy-
maniem budynków, samorządy dobija-
ją koszty związane z wynagrodzeniem 
nauczycieli, subwencja na wypłaty 
nie wystarcza, a samorządy wciąż 
obarczane uzupełnianiem jej, czyli tak 
naprawdę łataniem dziur spowodo-

wanych przez nierozsądne działania 
rządu. Jest jeszcze jeden czynnik, 
który tę sytuację pogłębia, czyli cią-
gle rosnąca ilość godzin związanych 
z orzeczeniami, które płyną szeroką 
rzeką z poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych. Na przykład, w małej 
klasie pięcioosobowej są dwie oso-
by z orzeczeniem, każde w związku 
z inną dysfunkcją – to oznacza pra-
cę trzech nauczycieli – nauczyciela 
przedmiotu i po jednym nauczycieli 
wspomagającym do każdego z potrze-
bujących takiego wsparcia uczniów. 
Kto ponosi koszty? Gmina.

To co w takim razie: ograniczenia 
w sporcie, w kulturze?
– Ale my i tak mamy bardzo mało in-
struktorów. Jeśli mamy jeszcze ciąć te 
etaty, to może zamknijmy wszystko. 
Tylko, że idea Gminy Komprachcice 
była inna – to ma być przyjazna gmina, 
gdzie rodziny będą się dobrze czuły, 
a czują się dobrze tam gdzie się coś 
dzieje w zakresie sportu, kultury, re-
kreacji, jest żłobek, przedszkola, dobre 
szkoły, imprezy – to wszystko wymaga 
jednak wkładu finansowego.

Skąd zatem brać pieniądze?
– Każdego roku przypominamy o tym, 
żeby nowi mieszkańcy nie zapomnieli 
zmienić urzędu skarbowego na Drugi 
Urząd Skarbowy w Opolu. Jesteśmy 
przekonani, że połowa mieszkańców 
być może nie ma nawet świadomości, 
że taka prosta czynność, teraz już bez 
wizyty w urzędach, pozwoli gminie od-
zyskać do budżetu 38% podatku. A to 
wpływa na standard życia w naszej 
gminie, nie ma podatników, nie ma 
pieniędzy, nie ma inwestycji, remon-
tów, oferty edukacyjnej, kulturalnej 
czy sportowej. Ale chyba nie z tego 
powodu się tutaj przeprowadzili?

Z pewnością jest też coś radosnego 
w tych ostatnich dniach 2021 roku?
– Jesteśmy, już to kilkakrotnie mówiłem, 
mocni w zamiarach inwestycyjnych, 
mocni w zamiarach w takim sensie, że 
mogą i często stają się realne. Ostat-
nio nawet liczyłem, ile przeznaczamy 
na inwestycje, oczywiście wliczając 

pieniądze zewnętrzne, czyli rządowe 
i unijne – obecnie jest to prawie 20 
milionów złotych. Na gminę z budże-
tem 40 milionów połowa przeznaczona 
na inwestycje, to naprawdę dużo. To 
wielki sukces. Bo przecież, jeżeli mamy 
być tymi, którzy tylko płacą bieżące 
faktury, to nie potrzeba do tego wójta, 
burmistrza, prezydenta. Wydaje mi się 
jednak, że samorządowcy są po coś 
innego.

O którym sukcesie można powie-
dzieć, że faktycznie był sukcesem 
w 2021 roku?
– To, że jesteśmy wszyscy nadal razem, 
zdrowi i w poczuciu, że mieszkamy 
w dobrym miejscu. To jest chyba naj-
bardziej wartościowe. Lubimy dzielić 
rzeczy na twarde i miękkie. Twarde 
to rzeczy policzalne, przeliczone na 
pieniądze, nie da się ukryć, że bardzo 
istotne, ale ja jestem większym fanem 
tych miękkich rzeczy, normalności. 
Ważne jest też to, że nasza gmina jest 
wybierana do zamieszkania przez ko-
lejnych mieszkańców: mimo, że mamy 
ujemny przyrost naturalny, to i tak przy-
było kilkuset mieszkańców.

Czego Wójt Gminy Komprachcice 
życzy swoim mieszkańcom w 2022 
roku?
– Żeby jak największa liczba osób utoż-
samiała się z tym miejscem, żeby nie 
traktowali Gminy Komprachcice tylko 
jako miejsca do spania, do wykonywa-
nia tylko codziennych czynności. Żeby 
to było miejsce, które jest ich domem, 
takim prawdziwym, z sąsiadami, przy-
jaciółmi.

Rozmawiała: 
Dagmara Duchnowska

#kompr achcice

TO MA BYĆ DOBRE MIEJSCE
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mGr BArTłomiEj jASióWKA, NAuCZyCiEL 
WyCHoWANiA fiZyCZNEGo, rodZiC młodyCH 
SPorToWCóW, TrENEr, CZyNNy SPorToWiEC 
W roZmoWiE Z dAGmArą duCHNoWSKą o Tym, 
jAK Być rodZiCEm młodEGo SPorToWCA.

Jako nauczyciel, trener i sportowiec 
napisał Pan krótki poradnik dla rodzi-
ców o tym, jak pracować z dzieckiem, 
które uprawia sport?
– Tak, był opublikowany na stronie in-
ternetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz szkoły w Polskiej Nowej Wsi, gdzie 
uczę wychowania fizycznego.

Jak była motywacja do przygotowania 
tego wydawnictwa?
– Widzę, jak wiele w gminie jest dzieci, 
które regularnie uczęszczają na spor-
towe zajęcia. Ja sam jestem rodzicem 
dzieci uprawiających sport i doskonale 
wiem, że bycie rodzicem młodego spor-
towca to specyficzna funkcja. Nie każdy 
zdaje sobie z tego sprawę i może popeł-
niać błędy, które wpłyną na osiągnięcie 
dobrych wyników przez dziecko, ale też 
na jego zdrowe i ciekawe życie. Jeżeli 
jesteśmy rodzicem młodego sportowca, 
zapisujemy dziecko na sport dlatego że, 
prawdopodobnie chcemy je wychować 
w duchu sportowym, widzimy, że dzie-
cko ma nadmiar energii i że w sporcie 
może ją wyładować, może któryś z ro-
dziców był sportowcem? Tak właśnie 
stało się w mojej rodzinie.

Czyli motywacja i początki. Czy waż-
na jest dyscyplina, jaką się wybiera 
dla dziecka, które ma sześć, siedem 
lat?
– Oczywistym jest fakt, że wybieramy 
to, co jest dla nas dostępne. Jeśli tyl-
ko chce, dziecko powinno próbować 
wszystkiego, przecież jeszcze nie wie, 
w czym czuje się najlepiej. Dziecko bar-
dzo naturalnie odnajduje swoją właściwą 
drogę, czasami rodzic widzi określone 
predyspozycje albo potrafi je odczytać, 
ale ostatecznie, to dziecko decyduje. 
Moja córka jako dziewczynka trenowała 
taniec i do dziś uwielbia tańczyć. Ale 
w pewnym momencie musieliśmy z nią 
przeprowadzić rozmowę o sportowej 
przyszłości – nie ma tancerek, które 
mają wzrost powyżej metr dziewięć-
dziesiąt, a i ja, i moja żona, dziadkowie 

– wszyscy jesteśmy bardzo wysocy. 
Córka również będzie. Decydując się 
na rozmowę przekonywaliśmy, że nie 
chcemy jej odbierać pasji, ale dać szan-
sę na inną dyscyplinę, w której będzie 
mogła swoje fizyczne atrybuty wyko-
rzystać: pływanie, siatkówka. Pływała, 
ale kiedy poszła na trening siatkarski, 
pozostała w tej dyscyplinie.

Czyli można ukierunkować, ale jednak 
dać przestrzeń do własnych wybo-
rów?
– Oczywiście. Przede wszystkim dziecko 
musi robić to, co sprawia mu frajdę, nie 
można narzucać własnych upodobań. 
Trzeba zacząć od tego, żeby dziecko 
wciągnęło się w sport w ogóle.

Jak dbać o to, by sport był naprawdę 
zdrowym nawykiem?
– Każde dziecko, które chodzi regular-
nie na zajęcia sportowe jest sportow-
cem, a głównym narzędziem każdego 
sportowca jest ciało. Na przestrzeni lat 
przyglądamy się, niestety, nadwadze 
wśród dzieci jako tendencji wzrosto-
wej. Nie przekonują mnie tłumaczenia: 
moje dziecko jest grubokościste, bo ja 
taki jestem, albo: tak mamy w genach. 
Mogą się zdarzyć zaburzenia hormo-
nalne, z którymi dziecko się boryka 
i ma nadwagę, ale w większości winny 
jest po prostu styl życia.

Jaki to styl w przypadku dziecka?
– Młody sportowiec musi być szczupły 
i zdrowy, powinien mieć dobrze skom-
ponowaną dietę sportową. My, trenerzy, 
mawiamy, że jeżeli jeździsz samochodem 
wyścigowym, to nie wlewasz byle jakiego 
paliwa. Ciała naszych dzieci to ferrari, 
dbajmy o nie. Myślę, że warto szerzyć 
edukację o zdrowym odżywianiu się 
dzieci uprawiających sport. Takie in-
formacje byłyby dla rodziców na wagę 
złota, bo nie każdy przecież jest wy-
kształcony w dziedzinie dietetyki.

Czyli w ramach edukacji można by-
łoby organizować otwarte zajęcia dla 
rodziców?
– Dokładnie, na tym etapie chodzi o na-
ukę rodzica, które w domu nauczy swoje 
dziecko poprzez nawyki i naśladowanie. 
Nie chodzi o to, aby mówić, ale by poka-
zywać, jak należy jeść, jedząc zdrowo. 
Dziecko szybko się uczy, że brokuł jest 
zdrowy, jeśli będzie ciekawie podany 
i rodzice też będą go jeść. Ważna jest 
też ilość posiłków w ciągu dnia, ich 
jakość oraz godziny ich spożywania. 
Sportowiec musi dobrze zjeść, ale musi 
też dać ciału odpocząć. Dziecko może 
iść spać lekko głodne, zresztą dorośli 
tak samo, dzięki temu w nocy się re-
generujemy, odpoczywamy. Śniadanie 
królewskie, obiad książęcy a kolacja 
żebracza – to stare ale wciąż dobrze 
pasujące powiedzenie, tym bardziej dla 
sportowego trybu życia.

A kiedy już śpimy, to jak powinniśmy 
spać? Jak powinno spać dziecko, któ-
re uprawia sport?
– Z rozmów z rodzicami wynika, że w ta-
kim pędzie rzadko zwracamy uwagę 
na ilość snu. A dzieci powinny spać 
dziewięć, dziesięć godzin. Jeśli dzie-
cko sportowiec śpi po siedem godzin 
na dobę, to jest już bardzo źle.

I kolejna pozycja w poradniku…
– Higiena. Ja byłem uczony, że higiena 
osobista, czyli prysznic jest częścią 
treningu. Dotyczy to może nie tych 

#kompr achcice

RODZIC JEST PIERWSZYM NAUCZYCIELEM, ALE NIE JEST TRENEREM 
CorAZ WięCEj mAłyCH dZiECi – PrZEdSZKo-
LAKóW, uCZNióW PiErWSZyCH KLAS SZKół 

PodSTAWoWyCH ZGłASZA Się do GruP i KLu-
BóW SPorToWyCH, ABy roZPoCZąć droGę 
ZAWodNiKA. iCH PrZyGodA ZE SPorTEm To 

róWNiEż WiELKiE WyZWANiE dLA rodZiCóW. 
jAK mu SProSTAć?
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najmłodszych dzieci, ale sportowców 
nastoletnich. Prysznic to regeneracja 
będąca częścią treningu.

Te uwagi dotyczą dbania o ciało spor-
towca, co ze wsparciem rodziców za-
angażowanych w treningi? Jak mogą 
pomóc?
– Rodzice, którzy uczestniczą w trenin-
gach i zawodach powinni wiedzieć, jak 
się zachować będąc kibicem. Rodzic 
dopinguje, wspiera, ale nie trenuje. 
Dziecko uprawiające sport powinno 
być zamknięte w trójkącie: ono, tre-
ner, koledzy lub koleżanki. Natomiast 
na pewno nie powinno być tak, że rodzic 
daje wskazówki z trybun. Ja sobie zdaję 
sprawę, że tak czasami bywa w emo-
cjach, ale musimy pamiętać, że jedyną 
osobą podczas treningów, tym bardziej 
na zawodach, która poucza sportowca 
jest trener. Bywają sytuacje, gdy trener 
wstrzymuje się z korektą lub podpowie-
dzią, bo chce zobaczyć u zawodnika 
samodzielną analizę, myślenie. Rodzic 
pomyśli, że skoro trener nie poucza, 
to ja muszę! - i  to uważam za błąd. 
Dziecko poprzez wyciąganie wniosków 
z nieskutecznych sytuacji, własnych 
pomyłek uczy się szybciej i lepiej. Jeżeli 
trener wychowa sobie zawodnika, który 
będzie reagował tylko na jego polecenie, 
to taki zawodnik nie będzie zawodnikiem 
konstruktywnym.

A w jaki sposób powinno się kibico-
wać własnym dzieciom?
– Rodzice dają doping i wsparcie. Na-
gradzajmy i doceniajmy nie tylko efekt 
i wynik, lecz włożony wysiłek lub po-
stawy.  Dla rodziców nie powinno być 
ważne czy dziecko przegra, czy wygra, 
lecz jak sport wpływa na rozwój dziecka. 
Dla rodziców nie powinno być ważne 
czy dziecko przegra, czy wygra. Mały 
sportowiec ma odczuwać oczekiwania 
od strony trenera, kolegów, kibiców, 
to jest normalne, ale jest mnóstwo dzie-
ci, które są sparaliżowane tym, że ro-
dzic patrzy, czasami źle, bo dziecko nie 
spełnia oczekiwań.

Jako trener i rodzic może Pan zdra-
dzić, w jaki sposób najlepiej reagować 
na pracę dziecka?
– My z żoną powtarzamy, że dla nas 
największą frajdą jest patrzenie, że dzie-
ciom sport sprawia prawdziwą radość, 
że podobają nam się ich ruchy na boi-

sku, zachowania wobec przeciwników, 
praca włożona w uzyskanie wyniku, 
że pokazali charakter, że byli ambitni. 
Potrafimy docenić mnóstwo rzeczy, je-
żeli dziecko to usłyszy, to wie, że mama 
i tata kochają je tak samo, bez względu 
na to, czy wygra, czy nie – trzeba to do-
słownie dziecku powiedzieć. Troszeczkę 
robi się tutaj taka psychologia sportu, 
ale pamiętajmy: każdy rodzic jest pierw-
szym nauczycielem swojego dziecka.

Może dlatego tak chętnie wyręcza 
trenera?
– W niektórych rozwiniętych miastach 
czy krajach, na zachodzie, a głównie 
w Stanach Zjednoczonych, rodzice mają 
zakaz wstępu na trening. W pewnym 
sensie trenerzy zamykają dziecko w ta-
kiej bańce pracy, trener nie potrzebuje 
rodziców, którzy rzucają niekontrolowa-
ne komunikaty. Dobór słów do sytuacji 
jest niesłychanie ważny, nawet dobre 
słowa potrafią źle podziałać. Słyszałem 
podczas jednych zawodów, jak kibicują-
cy rodzic co chwilę powtarzał dziecku, 
które przegrywało bardzo wysoko: nic 
się nie stało i po kolejnej stracie punktu 
znów: nic się nie stało. Tylko, że się 
stało, a sportowiec wie, że tak. Takie 
słowa to mechanizmy ochronne, czasem 
odruchowo mówimy; nic się nie stało, 
nie przejmuj się. Robimy to dlatego, 
że chcemy dziecko chronić. Ale w ta-
kich oczywistych sytuacjach trzeba 
mocno się zastanowić, co powiedzieć, 
czasami wystarczy po prostu przytulić 
dziecko po meczu i potwierdzić, że mecz 
był trudny. Musimy wiedzieć, że przed 
porażką nie trzeba dziecka chronić, 
porażka jest najlepszym nauczycielem. 
Nie analizuje się wygranych meczów, te 
cieszą. Analizuje się przegrane.

A jeśli dziecko często chce zmieniać 
dyscyplinę? Jak zatrzymać dziecko 
w tym zainteresowaniu, żeby mogło 
upewnić się, czy mu się to podoba.
– Tak bywa i jest to droga przez mękę dla 
rodziców. Dzisiaj przygodę ze sportem 
dzieci zaczynają już w przedszkolach, 
w zerówkach, w pierwszej klasie biorą 
udział w naborach do sportowych grup. 
Po pierwsze, rodzic musi być obser-
watorem swojego dziecka i wiedzieć, 
co zniechęciło dziecko? Może na ostat-
nim treningu coś mu nie wyszło, jest 
zniechęcony czy faktycznie chodził 
cztery miesiące i dyscyplina nie pasuje 

do jego charakteru. Warto uczyć świado-
mości, że za każdym wyborem związana 
jest odpowiedzialność za podjęcie się 
zadania. Lubię, kiedy rodzice uczą: jeżeli 
coś zacząłeś, to skończ. Zmienić dyscy-
plinę możemy, owszem, ale umówmy 
się, że porozmawiamy o tym po określo-
nym czasie, na przykład umawiamy się 
na semestr szkolny, a później wspólnie 
zastanawiamy się, co dalej.
– Obserwacja jest bardzo ważna, wiele 
nam mówi o predyspozycjach nawet 
małego dziecka, wystarczy popatrzeć 
na przerwie w szkole, jak się zachowuje. 
Jedni się izolują, inni lubią bawić się 
w zwarciu, nie przeszkadza im fizyczny 
kontakt, inni są szybcy, drudzy silni. 
Nauczyciel wychowania fizycznego, 
obserwując na co dzień uczniów może 
rodzicom wskazać predyspozycje dzie-
cka i nakierować na odpowiednią dla 
młodego sportowca dyscyplinę. Istot-
ne, aby pamiętać, że kiedy zaczynają 
przygodę ze sportem, stają się na ten 
czas, a więc czasami i na całe życie – 
sportowcami.

Dziękuję za rozmowę.
Dagmara Duchnowska
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TrAdyCyjNiE już, PodCZAS AKCji WSPóLNEGo 
uBiErANiA CHoiNKi, uCZESTNiKóW WydArZENiA 
CZEKAł SPEKTAKL PrZyGoToWANy PrZEZ TEATr 
„AKCiK”, oPArTy NA moTyWACH PoWiEśCi KAroLA 
diCKENSA „oPoWiEść WiGiLijNA”.

Olga Aleksandrowicz, grała Ebenezera 
Scrooge’a, główną rolę przedstawienia
– W „Akciku” zaczęłam grać w trzeciej 
lub czwartej klasie szkole podstawowej, 
a teraz kończę liceum. Swoją przyszłość 
wiążę z aktorstwem, chciałabym pójść 
do szkoły teatralnej, zobaczymy, jak mi 
wyjdzie. W „Akciku” mogę sprawdzić, jak 
mi idzie na scenie. Przez pandemię nie 
było wielu występów, ale teraz wracamy 
do grania, ja się bardzo dobrze czuję na 
scenie, czuję się fajnie z ludźmi, z którymi 
gram, świetnie jest się wcielać w różne 
role.

Julia Gala, zagrała siostrzeńca Ebenezera 
Scrooge’a
– Właściwie to jest mój pierwszy taki praw-
dziwy spektakl, był w tym roku jeszcze 
jeden, ale przez pandemię wszystko się 
wstrzymało. Chodzę do ósmej klasy szkoły 
w Ochodzach, chciałabym dostać się do 
Opola, do „jedynki” na profil biologiczno-
-chemiczny. Udział w teatrze daje mi sa-
tysfakcję, od dziecka lubię takie występy 

i lubię się wcielać się w różne role, możemy 
też sprawdzić na scenie swój charakter. 
Ciężko stwierdzić, co daje mi teatr, bo jest 
częścią mnie.

Mikołaj Włodowski, grał Boba i młodego 
Scrooga
– Chodzę do siódmej klasy, a do teatru 
trafiłem po powrocie z Irlandii, gdzie zain-
teresowało mnie aktorstwo i chciałem to 
kontynuować. Podoba mi się tutaj, mamy 
dobre relacje, możemy na sobie polegać.

Alicja Tyl, zagrała Osobę nr 1 i Belindę, 
żonę siostrzeńca
– Chodzę do siódmej klasy szkoły podsta-
wowej nr 30 w Chmielowicach, w zespo-

le jestem od czwartej klasy. Lubię grać, 
wcielać się w różne postaci.

Hania Figura, zagrała kilka ról
– Jestem chyba najmłodsza w spektaklu, 
chodzę do klasy czwartej szkoły nr 30 
w Chmielowicach. Myślę, że nasz teatr 
jest fajnym miejscem.

Po rAZ KoLEjNy odBył Się W SAmorZądo-
Wym ośrodKu KuLTury PrZEdśWiąTECZNy 
KoNKurS SZoPEK BożoNArodZENioWyCH. 
różNorodNE TECHNiKi i roZmiAry, PrECyZjA 
i WiELKA WyoBrAźNiA – TAKiE WłAśNiE SZoP-
Ki możNA Było PodZiWiAć W SoK PodCZAS 
WSPóLNEGo uBiErANiA CHoiNKi.

Jury w składzie Ewa Sumlińska, Anna 
Wiercimok, Linda Wencel-Gliniorz 

przyznało następujące nagrody i wy-
różnienia:

Kategoria indywidualna:
I m. Sylwia Andrejszyn oraz Magdalena 
Kasperek
II m. Henryk Zmarzlik
III m. Lidia Kasperek
Wyróżnienia: Henryk Słaboń, Lena 
Ogorzały, Emilia Hansla, Tymon Buwaj

Kategoria grupowa:
I miejsce: rodzina Babis
II miejsce: Maja Rabiega z rodzicami
III miejsce: Małgorzata Szczepańska 
z dziećmi
Wyróżnienia: Karolina Wodyk z rodzi-
cami, Maja Rajman i Tomasz Lipski, 
Dominik Kampa z rodzicami, Natan 
i Tymon Staś, Paulina Pikos z rodzicami

#AKCIK NA ŚWIĄTEC ZNE J SCENIE 

W TEATRZE SIĘ SPRAWDZAMY

#SOK 

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

wieści 06/20216



Każdego roku podczas warsztatów 
plastycznych wszyscy chętni mogą 
wykonać oryginalne bombki, które są 
zawieszane na choince. Drzewko bożo-
narodzeniowe jest później wystawiane 

przed budynek SOK, aby cieszyć oczy 
przechodniów. Tego dnia odbywa się 
również wręczenie nagród w konkur-
sie na szopkę bożonarodzeniową i ma 
miejsce premiera spektaklu przygoto-

wanego specjalnie z tej okazji (piszemy 
o  tym na stronie obok). Całość ma 
prawdziwie świąteczna oprawę dzięki 
występom wokalistów ośrodka kultury.

#choiNk a! choiNk a! 

WSPÓLNIE PRZED ŚWIĘTAMI!

Warsztaty miały charakter otwarty, do dyspozycji uczestników były różnorodne ma-
teriały plastyczne, więc każdy mógł znaleźć formę ekspresji artystycznej, która mu 
najbardziej odpowiadała. Dzieciom tak podobała się ta zabawa, że niechętnie z niej 
rezygnowały, gdy nadszedł czas powrotu do domów.

Jak każdego roku, tak i w tym najwyżej 
zawieszał na choince ozdoby Wójt Gmi-
ny Komprachcice, który tego dnia jest 
zawsze z uczestnikami imprezy.

Wydarzenie w SOK to nie tylko zabawa, 
ale też wspólne kolędowanie…

…zebranych wspierali młodzi wokaliści 
SOK, nadając spotkaniu świąteczny 
charakter.

Przy warsztatowym stole zasiedli 
również przedstawiciele Koła Seniorów, 
którzy nie tylko przygotowywali ozdoby 
choinkowe, ale również z niecierpliwoś-
cią czekali na wyniki konkursu na naj-
piękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

Gdzie powiesić ozdoby? Wysoka, zielona, pachnąca igliwiem choinka dawała wiele 
możliwości… 

ZGodNiE Z TrAdyCją W SAmorZądoWym ośrodKu KuLTury odByło Się śWięTo WSPóLNEGo uBiErANiA CHoiNKi. To dLA miESZKAńCóW 
GmiNy WyjąTKoWE WydArZENiE, PEłNE ATrAKCji, ALE PrZEdE WSZySTKim iNTEGrująCE.
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PrACoWNi GmiNNEGo ośrodKA PomoCy SPo-
łECZNEj W KomPrACHCiCACH KAżdEGo roKu 
orGANiZują PięKNą KoLACję WiGiLijNą dLA 
oSóB SAmoTNyCH, KTórym ToWArZySZą 
PrZEdSTAWiCiELE SAmorZądu orAZ KośCiołA.

Od minionego roku jednak, ze względu 
na pandemię, spotkanie opłatkowe nie 
jest organizowane. Dlatego też GOPS 
poszukał innej formy wsparcia miesz-
kańców w świątecznym czasie.
– W poprzednim roku też przygotowa-
liśmy paczki – mówi Bogdan Święs, 

pracownik socjalny GOPS. – Ze względu 
na zapewnienie wszystkim bezpieczeń-
stwa, postanowiliśmy, że i w tym roku 
odwiedzimy potrzebujących z pacz-
kami.

Paczki zasponsorował Wójt Gminy 
Komprachcice, Leonard Pietruszka, 
który razem z pracownikami socjalnymi 
odwiedzał mieszkańców.
– Takie spotkania niosą ludziom radość, 
ale i mi również. Wierzę we wspólnotę 
naszej gminy, tutaj każdy powinien 

czuć się ważny – deklaruje Leonard 
Pietruszka.
W tym roku paczki trafiły do 110 osób, 
były w nich produkty spożywcze, soki, 
herbaty, słodycze.

Dagmara Duchnowska

LiCZNA GruPA WoLoNTAriuSZy, LudZi doBrEj 
WoLi ZjAWiłA Się W NiEdZiELNE PoPołudNiE 
4 GrudNiA NA PArKiNGu SAmorZądoWEGo 
ośrodKA KuLTury W  KomPrACHCiCACH, 
By W EfEKToWNyCH STrojACH miKołAjóW 
i śNiEżyNEK ruSZyć NA uLiCE KomPrACHCiC 
i oSiN. jAK KAżdEGo roKu, TAK i W Tym, dZięKi 
AKCji WiErNyCH Z PArAfii PW. śW. frANCiSZ-
KA Z ASyżu W KomPrACHCiCACH do dZiECi 
TrAfiły PACZKi ZE SłodyCZAmi.

Mikołajowy sztab działa w Komprachci-
cach od 2007 roku i  z  roku na rok 
więcej jest wolontariuszy, są jeszcze 
piękniejsze stroje, a samochody udo-
stępniane na to popołudnie przez stra-
żaków i mieszkańców coraz ciekawiej 

przystrojone. Wielkie zainteresowanie 
wzbudził też świątecznie przystrojony 
zaprzęg konny Jacka Dobisa.

Pieniądze na przygotowanie 380 paczek 
zostały zebrane tydzień wcześniej pod-
czas jednej z mszy w komprachcickim 
kościele. Darczyńcy zapewnili piękne 
paczki wszystkim dzieciom ze szkoły 
podstawowej, które wyszły przed swoje 
domy z latarenkami. Dzieci miały też 
okazję zrobić sobie zdjęcie z jednym 
z wielu Mikołajów. Do trzydziestu osób 
chorych również trafiły prezenty.
– Rodzice czy dziadkowie, którzy cze-
kają wraz z dziećmi byli też częstowani 
słodyczami, każdy musiał zaśpiewać 

coś lub powiedzieć wierszyk, aby otrzy-
mać paczkę – tłumaczyły Śnieżynki 
z Komprachcic.

W Osinach Mikołaj dojeżdża na tam-
tejsze boisko, gdzie czekają już dzieci 
wraz z bliskimi, aby nie tylko odebrać 
paczki, ale przede wszystkim wspólnie 
się pobawić.

Organizatorami akcji są: ks. proboszcz 
Winfried Watoła, sołtysi Osin i Kom-
prachcic – Maria Lauterbach i Joachim 
Labusga, strażacy ochotnicy.

Dagmara Duchnowska

#GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPO ŁEC ZNE J

PACZKI UCIESZYŁY MIESZKAŃCÓW

#KOMPR ACHCICE ,  OSINY

AKCJA „MIKOŁAJ”!
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GmiNNA BiBLioTEKA PuBLiCZNA W KomPrACHCi-
CACH ZorGANiZoWAłA KoNKurS PLASTyCZNy 
dLA uCZNióW KLAS i-iii Pod HASłEm „jESiENNA 
oKłAdKA KSiążKi”. mALi ArTyśCi ZGłoSiLi 55 
PrAC, A KAżdA Z NiCH To PrAWdZiWE iLuSTrA-
TorSKiE dZiEło.

Celem konkursu było zorganizowanie prze-
strzeni twórczej dla uczniów najmłodszych 
klas szkół podstawowych, a tym samym 
rozwój kreatywności, wyobraźni i talentu 
plastycznego dzieci, rozbudzenie ich wrażli-
wości estetycznej, doskonalenie sprawności 
manualnej i – oczywiście - rozbudzenie 
zainteresowań czytelniczych.
Prace, które spłynęły na ogłoszenie o kon-

kursie były bardzo zróżnicowane pod wzglę-
dem wykorzystanych technik, ale też same 
pomysły, będące wynikiem interpretacji na-
zwy konkursu mogły zaskoczyć niejednego 
profesjonalnego ilustratora. Komisja oce-
niająca dzieła dzieci, którą tworzyli Patrycja 
Pikos, Patrycja Labusga oraz Franciszek 
Tworuszka z pewnością miała problem, by 
wybrać te najbardziej zgodne z charakterem 
konkursu – taka decyzja jednak musiała 
zapaść, a wyniki prac jury publikujemy 
obok. Laureaci konkursu otrzymali nagrody, 
a ich prace trafiły do bibliotecznej galerii.

Dagmara Duchnowska
Zdjęcia: Archiwum GBP w Komprachcicach

KLASY PIERWSZE
I miejsce 

Liliana Kamińska 
„Jesienny Krajobraz”

II miejsce 
Antonina Rojkiewicz 
„Dary Pani Jesieni”
Oliwia Lauterbach 

„Jesienna wyprawa jeżyka Jerzego”
Wiktoria Szczepaniak 

„Jeżykowe zbiory”
III miejsce 

Julia Domalewska „Wesoły jeż”
Małgorzata Babis 

„Bajki jesienne dla dzieci”

KLASY DRUGIE
I miejsce 

Alan Waliszak 
„Przygody żołędziowego ludka”

II miejsce 
Alicja Rogus „Złota jesień”

Paulina Miemczyk 
„O czym szumią drzewa”

III miejsce 
Adam Sleziona „O jeżyku, 
który zgubił się w mieście”

KLASY TRZECIE
I miejsce 

Hanna Iwańska 
„Jeż i magiczne kalosze”

II miejsce 
Artur Smolin „Jesienny las”

III miejsce 
Oliwia Kotulla „Jesienny deszcz”

#GMINNA BIBLIOTEK A PUBLIC ZNA W KOMPR ACHCIC ACH

WIELCY MALI ILUSTRATORZY

GodZiNy oTWArCiA BiBLioTEKi  
W KomPrACHCiCACH:

PoNiEdZiAłEK: 10.00 – 18.00
WTorEK: 7.30 – 15.30
środA: 7.30 – 15.30

CZWArTEK: 7.30 – 15.30
PiąTEK: 12.00 – 20.00

fiLiA domECKo
WTorEK: 10.00 – 18.00

(PAmięTAjmy o oBoSTrZENiACH,  
BędąCyCH EfEKTEm PANdEmii)

ZAPrASZAmy NA STroNę iNTErNEToWą:
GBP-KomPrACHCiCE.PL

orAZ NA ProfiL BiBLioTEKi NA PorTALu  
SPołECZNośCioWym fACEBooK.

PoNAWiAmy APEL do miESZKAńCóW, KTórZy jESZCZE 
NiE roZLiCZAją Się W druGim urZędZiE SKArBoWym, 
mimo, żE miESZKAją W GmiNiE KomPrACHCiCE. 

Jednym ze składników budżetu gminy jest kwo-
ta ze zwrotu części podatku od osób fizycznych. 
Aż 38% naszych podatków trafia z powro-
tem do gminy. Te pieniądze są przeznaczane 
na drogi, szkoły, przedszkola, żłobek, ochronę 
środowiska, kulturę i na inne wydatki. To na-
prawdę niemałe środki, bo z każdego tysiąca 
opłaconych podatków 370 zł trafia do gminy, 
w której mieszkacie. Jednak, aby to potwierdzić 
trzeba zgłosić zmiany miejsca zamieszkania 
(nie zameldowania!) we właściwym urzędzie 
skarbowym. Tą instytucją dla mieszkańców 
gminy Komprachcice jest Drugi Urząd Skarbowy 

w Opolu. Podkreślamy, że zgłoszenie zmiany 
miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym 
nie wymaga zmiany miejsca zameldowania czy 
wymiany jakichkolwiek dokumentów. Jedyną 
zmianą będzie zmiana właściwości Urzędu 
Skarbowego, czyli wykazanie miejsca zamiesz-
kania innego niż miejsce zameldowania.
Osoby, które rozliczają się z podatku docho-
dowego jako osoby fizyczne (nie prowadzące 
działalności gospodarczej i niezarejestrowane 
jako podatnicy VAT) wypełniają formularz ZAP-
3, który służy do informowania US o zmianie 
miejsca zamieszkania (jeżeli jest inne niż adres 
stałego zameldowania). Można go złożyć w US 
razem z zeznaniem rocznym PIT, na którym też 
należy nanieść zmiany:
na formularzu PIT rocznym należy wpisać:

W części A – Drugi Urząd Skarbowy
W części B – adres zamieszkania na terenie 
Gminy Komprachcice
Należy pamiętać, by o zmianie urzędu skarbo-
wego powiadomić pracodawcę.
Pozostali podatnicy (prowadzący działalność 
gospodarczą) mają obowiązek poinformować 
o zmianie adresu zamieszkania w ramach ak-
tualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego. To zaś 
wymaga złożenia (w zależności od ich statusu 
ewidencyjnego) formularza CEIDG-1 lub NIP-7. 
Zgłoszenia aktualizacyjnego muszą dokonać 
w ciągu 7 dni od dnia zmiany adresu.
Apelujemy: wysoki standard życia wymaga in-
westycji we wszystkie gminne zasoby – bądźcie 
współtwórcami tego sukcesu!

#ZOSTAW SWÓJ PODATEK W GMINIE

ROZLICZENIA PODATKOWE 2021
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dużE ZAiNTErESoWANiE SPrAWiłA PuBLiKACjA 
Zdjęć foTo PułAPEK uSTAWioNyCH W LASACH 
NA TErENiE GmiNy, KTórE doWodZą, żE NA 
LEśNyCH śCiEżKACH możNA SPoTKAć WiL-
Ki. Z jEdNEj STroNy ZACHWyT NAd PięKNym 
i rZAdKim ZWiErZęCiEm, Z druGiEj – NiEPoKój. 
PrZEdSTAWiAmy ZALECENiA oPrACoWANE NA 
PodSTAWiE PuBLiKACji LASóW PAńSTWoWyCH, 
KTórE Z PEWNośCią PrZydAdZą Się PodCZAS 
ZimoWyCH SPACEróW.

Wilki, na które przez dziesiątki lata polo-
wano, niemal zupełnie zniknęły z terenów 
Polski, zaczęły powracać do polskich la-
sów od 1998 r., kiedy to objęto je ochroną, 

która obowiązuje do dzisiaj. 
Należy przyjąć, że wilki są raczej płochliwe 
i będą unikać bezpośredniego kontaktu 
z  ludźmi, jeśli zbliżają się do ludzkich 
siedzib, to przede wszystkim w instynk-
townym poszukiwaniu jedzenia. Trzeba 
jednak pamiętać o tym, że wilki, jak każ-
de dzikie zwierzęta, mogą zachować się 
nieobliczalnie, zwłaszcza jeśli są wystra-
szone, chore lub zranione, a szczególnie 
wówczas, gdy zostaną oswojone – przez 
dokarmianie i przyzwyczajanie do pobytu 
blisko domów.
Przypominamy, że wilk jest w Polsce 
gatunkiem chronionym i za zabijcie lub 

skłusowanie wilka grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Źródło: lasy.gov.pl, 
red. Dagmara Duchnowska; 

zdjęcie: pixabay, licencja C0

ProjEKT LifE W GmiNiE KomPrACHCiCE – rEALi-
ZACjA ProjEKTu „WdrożENiE SySTEmu ZArZą-
dZANiA jAKośCią PoWiETrZA W SAmorZądACH 
WojEWódZTWA oPoLSKiEGo”

Gmina Komprachcice w ramach realizacji 
projektu pn. „Wdrożenie systemu zarzą-
dzania jakością powietrza w samorządach 
województwa opolskiego” LIFE19 GIE/
PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.
PL finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu LIFE i współ-
finansowanego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
zatrudniła osobę na stanowisko Gminnego 
Koordynatora POP, odpowiedzialną za 
prowadzenie działań, mających na celu po-
prawę jakości powietrza w naszej Gminie. 

Program Life to instrument finansowy 
Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 
współfinansowaniu projektów z dziedzi-
ny ochrony środowiska i klimatu. Jego 
głównym celem jest wspieranie procesu 
wdrażania wspólnotowego prawa ochro-
ny środowiska, realizacja unijnej polityki 
w tym zakresie, a także identyfikacja i pro-
mocja nowych rozwiązań dla problemów 
dotyczących środowiska w tym przyrody.
W celu realizacji zadań projektu Life, 
w pierwszej połowie 2022 roku zostaną 
przeprowadzone spotkania edukacyjne 
organizowane przez Gminnego Koordy-
natora POP. Spotkania mają za zadanie 
budowanie świadomości społecznej 
w zakresie realizacji inwestycji i działań 
ograniczających emisję zanieczyszczeń 

powietrza. Gminny Koordynator ma przy-
bliżyć problem złego stanu powietrza oraz 
jego skutków dla zdrowia ludzkiego. 
W trakcie spotkań mieszkańcy Gminy 
będą mieli możliwość zgłębienia wiedzy 
nie tylko na temat zagrożeń wynikających 
z zanieczyszczeń powietrza, ale również 
otrzymania informacji odnośnie pozyski-
wania środków finansowych, ponadto 
interesant otrzyma także odpowiedzi na 
pytania.

PAMIĘTAJ!
Nigdy nie dokarmiaj wilków, nawet je-
śli zwierzęta wyglądają na wychudzone 
i wymagające pomocy. Powiadom o ich 
obecności właściwą Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska, pobliskie nadleśni-
ctwo lub skontaktuj się ze Stowarzysze-
niem dla Natury „Wilk”.
Mieszkając w pobliżu lasu, przetrzymuj 
odpadki spożywcze w szczelnych pojem-
nikach z pokrywami. Resztki żywności 
pozostawione na kompoście poza ogro-
dzeniem posesji, w szczególności kawałki 
mięsa i wędlin, mogą zwabiać wilki. Zain-
stalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu 

w pobliżu miejsc składowania odpadów 
kuchennych może odstraszać wilki od 
podchodzenia w ich pobliże.
Jeśli spacerujesz po lesie, uprawiasz biegi 
terenowe lub inne rodzaje rekreacji ak-
tywnej nie pozostawiaj resztek żywności 
w koszach na parkingach leśnych.
Jeśli jesteś fotografem przyrodniczym lub 
myśliwym, nigdy nie dostarczaj mięsa na 
nęciska przy czatowniach lub ambonach.
Jeśli pracujesz w lesie nigdy nie pozo-
stawiaj żywności w miejscu pracy. Pakuj 
wszystkie odpadki i zabieraj z sobą. 
Jeśli dowiesz się, że ktoś przetrzymuje 
nielegalnie wilka w niewoli, dla dobra swo-

jego i sąsiadów, natychmiast powiadom 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Jeśli mieszkasz w obszarze zamieszkiwa-
nym przez wilki, trzymaj w nocy swoje psy 
i koty w domu lub w dobrze zabezpieczo-
nych kojcach.
Nie pozostawiaj psiej lub kociej karmy na 
zewnątrz, w miejscach, gdzie mogłaby być 
dostępna dla drapieżników.
Jeśli spacerujesz w lesie z psem, prowadź 
go zawsze na smyczy. Jest to zgodne z obo-
wiązującym w Polsce prawem, a także za-
pobiega oddalaniu się psa od właściciela.

#PR Z YRODA

WILKI W NASZYCH LASACH

#PROJEK T LIFE

LEPSZE POWIETRZE, LEPSZE ŻYCIE
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dLA PSóW i KoTóW NA WSi i NA TErENACH 
PodmiEjSKiCH ZimA jEST CZASEm SZCZEGóLNiE 
TrudNym. żyjE TAm o WiELE WięCEj PSóW 
STróżująCyCH orAZ WoLNo ByTująCyCH 
KoTóW Niż W WięKSZyCH ośrodKACH. Są oNE 
WyjąTKoWo NArAżoNE NA SKuTKi ujEmNyCH 
TEmPErATur.

W ostatnich latach nie możemy oczywiście 
mówić o srogich, śnieżnych zimach, gdy 
temperatury spadały poniżej minus 20 
stopni Celsjusza. Jednak paradoksalnie 
dla zwierząt nie oznacza to wcale mniej-
szego niebezpieczeństwa. Psy i koty są 
zwierzętami gatunków udomowionych, 
dlatego są w dużym stopniu zależne od 
człowieka i warunków, jakie im zapewnia. 
Zmiana warunków atmosferycznych na 
nieprzyjazne może być dla nich szokiem, 
a także wiązać się z utratą zdrowia lub 
życia. Dlatego tak ważne jest, aby już 
u progu kalendarzowej zimy, która ofi-
cjalnie rozpoczyna się 22 grudnia, zadbać 
o specyficzne potrzeby naszych zwierząt.
Mrozy szczególnie dotykają zwierzęta ży-
jące na zewnątrz. W zimowe dni silniejszy 
jest wiatr i wyższa wilgotność powietrza, 
tym niższą temperaturę odczuwa orga-
nizm. Odczucie zimna dodatkowo potę-
gują deszcze, śnieg z deszczem, ponieważ 
woda przewodzi ciepło 25 razy szybciej niż 
powietrze. Niektóre rasy psów są lepiej 
przystosowane do niskich temperatur 
od innych, generalnie jednak tempera-
tura poniżej 10 stopni Celsjusza jest już 
poniżej granicy optymalnej dla każdego 
psa niezależnie od wielkości i długości 
sierści. A co z kotami? Faktem jest, że 
znoszą one zimno lepiej niż ludzie, ale to 
nie znaczy, że są odporne na śnieg i mróz. 
Przemoknięcie kociej sierści zniweluje 
jej właściwości termoizolacyjne i narazi 
zwierzę na wychłodzenie.
Czynnikami, które zwiększają ryzyko hi-
potermii jest brak ruchu, choroby serca, 
osłabienie, urazy. Najłatwiej rozpozna-
walne objawy hipotermii: zwierzę trzęsie 
się i  traci świadomość. Pamiętajmy, że 
hipotermia najczęściej dotyka psy, które 
spędziły dużo czasu na zewnątrz w nie-
bezpiecznie niskiej temperaturze – a psy 
na uwięzi mają znacznie zawężony zakres 
ruchu, zatem niebezpiecznie wzrasta praw-
dopodobieństwo, że ich organizm się wy-
ziębi. Dlatego zwłaszcza zimą powinno się 

zrezygnować z trzymania psów na uwięzi 
(nie zapominajmy, że przetrzymywanie psa 
na uwięzi powyżej 12 godzin jest nielegalne 
i podlega karze).
Stojąc na zamarzniętym podłożu, czworo-
nogi mogą nabawić się odmrożeń. W żad-
nym wypadku nie należy ich rozcierać. 
Jeżeli zauważymy szare lub czarne, twarde 
w dotyku połacie na ciele psa (poduszki 
łap, uszy, brzuch), natychmiast udajmy się 
do lekarza weterynarii. Sprawdzajmy, czy 
w sierść naszego pupila nie odczepiły się 
śniegowe kule z lodem. To one najczęściej 
powodują odmrożenia w miejscach na 
ciele innych niż łapy.
Zarówno psy, jak i koty zimą powinny 
mieć dostęp do ciepłego miejsca, gdzie 
będą mogły ogrzać się i odpocząć. Jeśli 
mamy taką możliwość, wpuśćmy zwierzęta 
podczas mrozów do domu, sieni, kotłow-
ni, stodoły, piwnicy czy pomieszczenia 
gospodarczego.
Jeśli pies mieszka w budzie, należy pa-
miętać o  jej odpowiednim dociepleniu. 
Buda nie powinna stać na zmarzniętym 
podłożu, najlepiej, aby znajdowała się na 
podwyższeniu np. drewnianym podeście. 
Jej ściany najlepiej docieplić styropianem, 
a dach – papą. Można wyścielić ją wy-
kładziną, położyć na niej deskę, sklejkę 
albo płytę OSB. Można również docieplić 
budę matami termorefleksyjnymi: to już 
wersja wymagająca większych nakładów 
finansowych.
Jednak szczególnie ważne jest wnętrze 
budy: najlepiej wyłożyć je słomą/sianem, 
które sprawdzą się znacznie lepiej niż np. 
koce, które łatwo nasiąkają wilgocią. Koce 
lub PCV sprawdzą się za to świetnie jako 
zasłonka przy wejściu do budy, chroniąca 
przed wiatrem.
Koty również potrzebują ciepłego schro-
nienia. Tak jak w przypadku psów, najlep-
szym rozwiązaniem będzie wpuszczenie 
kota w mroźny dzień do sieni, stodoły, 
kotłowni lub piwnicy (należy wcześniej 
uzgodnić to z zarządcą nieruchomości, by 
uniknąć tego, że wpuszczone samowolnie 
zwierzęta będą później przeganiane lub 
trute). Jeśli nasze koty wychodzą, ale część 
czasu spędzają w domu, warto zadbać 
o instalację specjalnego wejścia/kocich 
drzwiczek – lub po prostu zwracać uwagę 
na to, ile czasu kot spędza na zewnątrz. 
Koty lubią w mroźne dni szukać schronie-

nia pod maskami pojazdów, na kołach, 
w silniku czy w rurze wydechowej. Przed 
uruchomieniem auta należy zawsze spraw-
dzić, czy jakieś zwierzę nie skryło się tam 
przed zimnem.
Dobrze odżywiony pies jest lepiej przy-
stosowany do przebywania w niskich tem-
peraturach. Psy spędzające dużo czasu 
na zewnątrz powinny dostawać o około 
⅓ dziennej porcji więcej. Warto zadbać 
o przynajmniej jeden ciepły posiłek po-
dawany psu w ciągu dnia. Szczególną 
uwagę zwróćmy na wodę: nie powinna 
być zamarznięta! Należy możliwie często 
ją wymieniać.
W przypadku kotów zasada jest podobna: 
dostęp do wody to podstawa. Jedzenie 
również powinno być wysokoenergetyczne 
(stawiamy na karmy z dużą ilością mięsa, 
zwłaszcza w przypadku kotów młodych 
lub seniorów). 
Niezapewnienie odpowiedniego pomiesz-
czenia chroniącego zwierzę przed wpły-
wem warunków atmosferycznych oraz 
stałego dostępu do wody zdatnej do picia 
jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara 
aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. 
z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwie-
rząt).Jeżeli na stałe utrzymujesz zwierzę 
w warunkach zagrażających jego zdrowiu 
a nawet życiu lub powodujących cierpie-
nie – jest to przestępstwo znęcania się 
nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn kara 
pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 
1A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 17 i 19. ustawy 
o ochronie zwierząt).W przypadku, gdy 
zaobserwujemy, że zwierzę żyje w złych 
warunkach i cierpi, nie wahajmy się podjąć 
działania – prawo jest po naszej stronie. 
Udokumentujmy warunki, w jakich żyją 
zwierzęta i zgłośmy sprawę odpowiednim 
organom: lokalnej Organizacji, Policji, Stra-
ży Miejskiej, Powiatowemu Inspektoratowi 
Weterynarii czy lokalnym władzom.

Tekst: Weronika Książek, 
RED.: Dagmara Duchnowska
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„Wieści Gminy Komprachcice”

Drodzy Mieszkańcy Gminy Komprachcice,

W nadchodzącym roku życzy Wam spokoju,  

wzajemnego szacunku i błogosławieństwa Bożego.

Mamy nadzieję, że najbliższe miesiące upłyną Państwu 

w zdrowiu i bez zmartwień.

Wierzymy, że wraz z Nowym Rokiem nadejdą wielkie, 

oczekiwane zmiany, że ponownie będziemy mogli żyć radośnie 

w naszej wspólnocie, ciesząc się imprezami, spotkaniami, uroczystościami. 

Życzymy Wam również wytchnienia i uśmiechu, 

a przede wszystkim tego, aby nigdy nie zabrakło wokół Was dobrych, 

życzliwych ludzi.

Wszystkiego najlepszego! Dobrego zdrowia!

Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof szopa i Radni Gminy Komprachcice
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To Z PEWNośCią NAjPoTężNiEjSZA mArKA GmiNy 
KomPrACHCiCE – ZESPół, KTóry śPiEWA uTWory 
rELiGijNE W SPoSóB WyjąTKoWy, TWorZąC NA SCE-
NiE i Wśród PuBLiCZNośCi ATmoSfErę WSPół-
uCZESTNiCZENiA W miSTyCZNyCH PrZEżyCiACH. ALE 
ATToNArE To NiE TyLKo WoKALiśCi – oBdArZENi 
ZrESZTą oLBrZymim TALENTEm – To róWNiEż SPo-
łECZNiCy, WSPiErAjąCy NAjBArdZiEj PoTrZEBują-
CyCH. dAją od SiEBiE To, Co mAją NAjCENNiEjSZEGo 
– TALENT, KTóry PoTrAfią PrZEKuć NA WymiErNy 
SuKCES, fiNANSująC – dZięKi śPiEWANiu o BoGu 
– PomoC iNNym.

W 1996 roku śp. ks. proboszcz Franciszek 
Paszek poprosił Renatę Gliniorz (obecnie 
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach) o przejęcie scholii 
parafialnej prowadzonej przez siostry słu-
żebniczki, które odeszły z Parafii pw. Św. 
Franciszka z Asyżu w Komprachcicach. 
Okazało się, że był to doskonały wybór: 
już po dwóch miesiącach schola przy-
gotowała oprawę mszy świętej z okazji 
rocznicy poświęcenia naszego kościoła. 
Renata Gliniorz zajęła się kształtowaniem 
warsztatu muzycznego zespołu, kompo-
nowaniem utworów, pisaniem autorskich 
scenariuszy, reżyserowaniem spektakli, 
udziałem w festiwalach, współpracą z mu-
zykami, instytucjami (w tym charytatyw-
nymi), organizacją sesji nagraniowych, 
a przede wszystkim pracą nad kształto-
waniem osobowości młodzieży na bazie 

piosenki religijnej. Młodzież odwzajemniła 
się obowiązkowością i zaangażowaniem 
w ten wyjątkowy projekt.
Schola z Komprachcic uświetniała msze 
święte podczas ważniejszych uroczystości 
parafii, a niedługo potem zaczęła wyjeż-
dżać z przygotowanymi nabożeństwami 
maryjnymi i kolędowymi do sąsiednich 
miejscowości. W styczniu 1999 r. po kon-
cercie kolędowym w kościele parafialnym 
we Wrzoskach, ks. Hubert Łysy podsunął 
im pomysł o nadaniu scholii nazwy. To on 
właśnie zaproponował nazwę, zauważył 
bowiem, że wierni w kościele byli zdziwieni 
poziomem występu zespołu, a wyśpie-
waną tajemnicę narodzin Jezusa przeżyli 
w sposób szczególny. Od tego momentu 
schola parafialna przeobraziła się w zespół 
wokalno-instrumentalny ATTONARE (w jęz. 
łac. attonare znaczy zdziwienie, zdumienie). 
Kiedy Renata Gliniorz objęła stanowisko 
dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultu-
ry w Komprachcicach obowiązki opiekuna 
zespołu przejęła wokalistka Linda Wencel, 
od lat gorąco oddana każdemu przedsię-
wzięciu realizowanemu przez zespół, wyra-
zista osobowość sceniczna, utalentowana 
wokalistka, dobry duch zespołu.
Od początku zespół stara się wydawać pły-
ty, z których „Ślad” czy „W Noc Zmrożoną” 
cieszą się do dzisiaj wielką popularnością. 
Płyty wydawane są profesjonalnie, a to-
warzyszą im doskonali muzycy.

Attonare daje ludziom nadzieję: niespo-
tykane oprawy mszy świętej, wyjazdy 
na festiwale, organizację Przeglądu Pio-
senki Religijnej w Komprachcicach, na-
grywanie płyt. Wszystko to przyczyniło się 
do podejmowania się kolejnych wyzwań. 
Pojawiła się nowa działalność grupy: 
„Ewangelia na scenie”. Zarówno muzyka, 
jak i teatr pozwoliły młodzieży rozpocząć 
działalność charytatywną na rzecz ho-
spicjów, ludzi chorych i potrzebujących. 
Zaczęli dzielić się tym, co mają, a chęć 
pomocy drugiemu człowiekowi przyniosła 
im wielką satysfakcję.
Nikt nie wątpi, że młodzi ludzie, kolejne 
pokolenia, które pojawiają się w Attonare 
dołożą wszelkich starań, aby w szczególno-
ści Panu Bogu podziękować za te wszystkie 
lata wspólnej pracy i serdeczności wyra-
żanej muzyką i słowem.

Dagmara Duchnowska

#25 L AT ZESPO ŁU AT TONARE

ATTONARE ZNACZY ZDZIWIENIE
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