
Na ten dzień czekali ci, którzy swoim życiem, stawianymi sobie celami, obowiązkowością 
i ambicją dowodzą, że nie ma rzeczy niemożliwych. Po raz kolejny odbyło się wręczenie 
nagród za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze oraz za postawę społeczną. 
W tym roku „Komprachcicki Orzeł Specjalny” został wręczony Józefowi Kremerowi, 
sołtysowi Wawelna, liderowi odnowy tej wsi, społecznikowi. Więcej na stronie 2.

KOMPRACHCICE
Wspólnie 
na festynie

RODZINNE PODBIEGI
Nie tylko wynik  
się liczy

PIŁKA RĘCZNA
III miejsce szczypiornistów 
we Włoszech

Uznawana przez wielu za pechową „trzynasta” edycja Festynu 
Parafialnego w Komprachcicach odbyła się w doskonałej 
atmosferze, przy pięknej pogodzie, z udziałem wiernych 
z parafii św. Franciszka z Asyżu. Moc atrakcji scenicznych 
przygotowanych przez organizatorów uzupełniały m.in.: 
zróżnicowana oferta gastronomiczna i loteria fantowa.

Więcej na stronie 5.

Po raz czwarty odbyły się w Komprachcicach zawody bie-
gaczy. W tym roku zorganizowana została również kon-
kurencja nordic walking. W imprezie wzięło udział ponad 
dwustu zawodników, którzy cenią sobie nie tylko możliwość 
sprawdzenia swojej kondycji, efektów treningów, silnej woli 
i odporności, ale też spotkania ludzi, którzy dzielą pasje 
i w sporcie widzą nie tylko zdobywanie punktów.
Zdjęcie: OSiR Komprachcice. Więcej na stronie 7.

Mistrzostwa „Interamnia World Cup” w Teramo odbyły 
się w tym roku po raz 46. W międzynarodowym turnieju 
piłki ręcznej we Włoszech uczestniczyły 123 drużyny z 33 
krajów, 4 kontynentów, a wśród nich dwie drużyny OSIR 
Komprachcice: juniorzy młodsi oraz młodzicy, którzy wrócili 
z Włoch z trzecim miejscem! 

Więcej na stronie 8.
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KOMPRACHCICKIE ORŁY 2018

Wręczono nagrody wybitnym
W Restauracji „Urban” w Polskiej Nowej Wsi 
odbyło się wręczenie statuetek w tegorocznej 
edycji plebiscytu „Komprachcicki Orzeł”. Pod-
czas imprezy, która w tym roku miała już swoją 
ósmą edycję, wystąpili: Robert Klimek oraz dzieci 
z Publicznego Przedszkola w Komprachcicach. 
Nagrody wręczali: Leonard Pietruszka – Wójt 
Gminy Komprachcice, Ewa Jakuczek – Dyrektor 
Instytutu Konfucjusza Politechniki Opolskiej 
(w kategorii nauka), Mariusz Godoś – Dyrektor 
Maratonu Opolskiego (w kategorii sport), strażak, 
społecznik i były radny Gminy Komprachcice 
– Joachim Kowalski (w kategorii postawa spo-
łeczna) oraz Dawid Rajwa (w kategorii kultura) 
– szef Radia Doxa. Imprezę poprowadzili: Joanna 
Słodkowska-Mędrecka oraz Bartłomiej Jasiówka.

To wyjątkowe święto w kalendarzu wydarzeń 
Gminy Komprachcice. Nominowani do nagród 
oczekują z wielkimi emocjami na ogłoszenie 
wyników, które do ostatniej chwili trzymane 

są w tajemnicy. Dba o to organizator wydarzenia, 
Stowarzyszenie „Forum dla Gminy Komprachci-
ce”, którego Przewodniczącym jest Leonard 
Pietruszka. W tej właśnie roli wystąpił podczas 
spotkania, które odbyło się 21 czerwca br., pod-
sumowując konkurs:
– „Komprachcicki Orzeł” należy się wszystkim, 
którzy w wymienionych kategoriach stają ponad 
to, co trzeba robić i robią o wiele, wiele więcej. 
Każdym swoim działaniem pokazują, że warto, 
nie zważają często na czas, jaki muszą poświę-
cić swojemu ciągłemu rozwojowi, nie patrzą 
na nagrody. Dziękuję wam za to, że jako wybitni 
mieszkańcy gminy Komprachcice promujecie 
naszą małą ojczyznę i sprawiacie, że jesteśmy 
dumni z was i całej naszej społeczności.
Leonard Pietruszka podkreślił także, że wybór 
zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wcale 
nie był łatwy i obrady kapituły miały często 
skomplikowany przebieg.
– To nie jest tak, że przyznanie tytułu jest łatwe. 

Każdy, kto został nominowany ma na swoim 
koncie wiele zasług. Każda zgłoszona osoba, 
zespół – to już ludzie cudowni i wspaniali. Mu-
simy brać pod uwagę wiele aspektów, to trudna 
praca – tłumaczył Przewodniczący „Forum dla 
Gminy Komprachcice”. Leonard Pietruszka zwrócił 
również uwagę, że za sukcesem konkretnych 
osób stoją też rodzice, nauczyciele, instytucje, jak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, czy Samorządowy 
Ośrodek Kultury, a także szacunek wobec cięż-
kiej pracy i zaangażowania społecznego, które 
wynikają  z przekazywania tych idei z pokolenia 
na pokolenie.
– Tych perełek, tych diamencików w gminie 
Komprachcice nie brakuje, a wręcz przybywa. 
To nas cieszy i za to wam dziękuję. I ogromne po-
dziękowania dla rodziców, bo wszystko zaczyna 
się w domu. Instytucje są tylko dodatkiem. Tak 
wyjątkowe postawy kształci się w rodzinach. Dzię-
kujemy więc i wam – mówił Leonard Pietruszka.

Komprachcickie Orły – rok 2018
kategoria NAUKA - szkoły podstawowe
Michał Margos - Publiczna Stowarzyszeniowa 
Szkoła Podstawowa w Ochodzach
kategoria NAUKA - klasy gimnazjalne
Natalia Siano - Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
kategoria SPORT SZKOLNY - szkoły podstawowe
Drużyna Piłki Siatkowej Dziewcząt Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Komprachcicach (Aleksandra Paszek, Marta 
Mędrecka, Martyna Musiał, Oliwia Baron, Marzena 
Walbrecht, Sandra Walbrecht, Wiktoria Gola, 
Amelia Marek, Dominika Kandziora)
kategoria SPORT KLUBOWY - szkoły podsta-
wowe
Igor Rybak - judo - wyróżnienie
Stanisław Adamkiewicz - karate
kategoria SPORT SZKOLNY - klasy gimnazjalne
Drużyna Piłki Ręcznej Chłopców Publicznej Szko-

ły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego ( 
Damian Okoń, Steven Morawiec, Igor Michalczyk, 
Stanisław Łepek, Bartosz Hryniewicz, Piotr Hyl, 
Patryk Kwas, Mateusz Lellek, Sebastian Lelek, Da-
niel Łacny, Michał Niewiadomski, Fabian Sosna, 
Dawid Galla, Filip Wrzesiński)
kategoria SPORT KLUBOWY - klasy gimnazjalne
Drużyna Młodzików LKS OSiR Komprachcice 
(Mateusz Lellek, Tymoteusz Sobków, Fabian 
Sosna, Marek Hryniewicz, Daniel Jendryca, Mi-
chał Szkopiński, Feliks Świerc, Stanisław Łepek, 
Aleksander Komor, Adam Purul, Tomasz Świerc, 
Tomasz Jakubowski, Bartosz Hryniewicz, Kacper 
Kunstler)
kategoria SPORT - seniorzy
Sławomir Hetmański - trener
Drużyna Młodzieżowa GKS Berland Komprachcice
kategoria POSTAWA SPOŁECZNA - szkoły pod-
stawowe
Szkolny Klub Wolontariatu Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej 
Nowej Wsi (Maja Pastwa, Elena Prodlik, Natalia 
Szemainda, Oliwia Sowada, Diana Prokopp)
kategoria POSTAWA SPOŁECZNA - klasy gim-
nazjalne
Zuzanna Notka
kategoria POSTAWA SPOŁECZNA - SENIORZY
Aleksandra Czech - wyróżnienie
Joanna Sarnicka - wyróżnienie
Krzysztof Sobków - wyróżnienie
kategoria KULTURA - szkoły podstawowe
Samanta Miensok - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Domecku
kategoria KULTURA - klasy gimnazjalne
Mariusz Szlapa
kategoria KULTURA - SENIORZY
Myśliwska Orkiestra Dęta Gminy Komprachcice
Komprachcicki Orzeł Specjalny
Józef Kremer
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Półrocze oczekiwań, półrocze inwestycji
O podsumowaniu pierwszych sześciu miesię-
cy 2018 roku z Wójtem Gminy Komprachcice 
– Leonardem Pietruszką rozmawia Dagmara 
Duchnowska

– Od miesiąca powraca w rozmowach z miesz-
kańcami temat niesłychanie miły, czyli jubileusz 
Gminy Komprachcice. Pierwsza tak wielka im-
preza w historii tego terenu…
– Tak, to była pierwsza tak wielka impreza, ponad-
to organizowana na terenie Aeroklubu Opolskiego 
w Polskiej Nowej Wsi, czyli nastąpiło połączenie 
sił i zasobów różnych instytucji, które przyniosło 
wiele dobrego. Przede wszystkim areał, którym 
dysponuje Aeroklub to przestrzeń, która daje – 
można powiedzieć – nieograniczone możliwości 
organizowania tego typu imprez, od parkingów, 
namiotów, wystaw sprzętu. Ta współpraca spraw-
dziła się w stu procentach, żadne boisko, żaden 
stadion sportowy nie umożliwiłby organizacji 
imprezy o takim charakterze i zamyśle.
– Aeroklub Opolski jest często wykorzystywany 
do organizacji dużych imprez wojewódzkich, czy 
ogólnopolskich. Pomysł na świętowanie właśnie 
tam czterdziestopięciolecia istnienia gminy, czyli 
imprezy o charakterze lokalnym mógł nieco 
dziwić. Okazało się jednak, że przestrzeń została 
wypełniona…
– Szukaliśmy takiego miejsca, które jest charak-
terystyczne dla gminy Komprachcice, czegoś, 
co odróżnia naszą gminę od innych. Atut w postaci 
istnienia na naszym terenie Aeroklubu Opolskiego 
na mieszkańcach gminy, a zwłaszcza Polskiej 
Nowej Wsi może nie robi wielkiego wrażenia, 
ale dla osób mieszkających kilka, kilkanaście kilo-
metrów od nas – już tak. Ponadto dopisała nam 
pogoda, wszystkie inne czynniki i ludzie. Pragnę 
zwrócić uwagę, że ta impreza to wynik potężnego 
zaangażowania grupy ludzi – nas, mieszkańców 
tej ziemi. Jako gmina, urząd nie korzystaliśmy 
z żadnej zewnętrznej firmy, która zajęłaby się 
przygotowaniami, jak to ma zazwyczaj miejsce 
w innych samorządach. Zorganizowaliśmy te dni, 
od początku do końca, sami. Z ramienia gminy 
koordynowała przygotowania pani Joanna Słod-
kowska-Mędrecka, wielkie podziękowania dla pani 
Renaty Gliniorz i jej zespołu z Samorządowego 
Ośrodka Kultury, którzy dali z siebie moc czasu, 
talentów, ciężkiej pracy, dla dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – pana Arkadiusza Tabisza, 
strażakom, Straży Miejskiej, która odpowiadała 
za parkingi i wielu, wielu innym.
– Przygotowania trwały od miesięcy. Czy trudno 
było przekonać ludzi do pomocy?
– Nikt z tych, których poprosiłem o pomoc, nie 
odmówił. Wszyscy, którzy się zaangażowali za-
pracowali na ten sukces, którym jest … uśmiech 
mieszkańców. I pozytywne głosy. Nie robimy 
przecież tego typu imprez po to, aby coś osiągnąć, 
pozyskać jakieś konkretne wartości. Zadowole-

nie mieszkańców to nasza jedyna i największa 
wartość. To jest dla nas najcenniejszą zapłatą.
– Pierwsza duża impreza, tłumy gości, wszy-
scy zadowoleni i oczekujący kolejnych takich 
wydarzeń…
– Z pewności wszyscy będziemy czekać na pięć-
dziesięciolecie gminy, ale zakładamy, że cy-
kliczność tych imprez będzie zachowana, oczy-
wiście będą one organizowane z mniejszym 
rozmachem. Przypominam też, że w przypadku 
tegorocznego święta skorzystaliśmy z dofinan-
sowania, świętowaliśmy przecież ten jubileusz 
razem z gminą Mesto Albrechtice.
– To nie jedyne dofinansowanie, jakie pozyskali-
ście. I świadomie nie piszę „udało się pozyskać”, 
ponieważ to nie przypadek, tylko strategia przy-
jęta na początku tej kadencji, która przyniosła 
pożądane skutki i sukcesy…
– Tak zdecydowaliśmy – składamy wnioski, 
zabezpieczamy środki w budżecie i czekamy. 
To wspólna praca, ale też i ryzyko: moje i radnych. 
Krótko powiem: opłacało się.
– Właśnie została podpisana umowa z wykonaw-
cą na jedną z większych inwestycji w gminie…
– Mówimy o dofinansowaniu ciągu pieszo-ro-
werowego Komprachcice-Ochodze, obecnie 
nasze największe i najbardziej kosztochłonne 
zadanie inwestycyjne. Jego wartość, po przetargu 
wynosi 6 milionów, a dofinansowanie – 4,7 mln, 
po naszej stronie był też koszt dokumentacji. Jest 
to inwestycja realizowana w ramach strategii ni-
skoemisyjnej, liderem projektu jest powiat opolski, 
z którym wniosek złożyło osiem gmin, w tym 
gmina Komprachcice. My jesteśmy już po wy-
łonieniu wykonawcy robót i podpisaniu umowy. 
20 lipca po podpisaniu umowy z inspektorem 
nadzoru i przekazaniu placu budowy rozpo-
czynamy przedsięwzięcie. Mamy to szczęście, 
że dokumentację przygotowaliśmy wcześniej 
– oczywiście, nieco ryzykując – ale dzięki temu 
jesteśmy pierwszymi, którzy zrealizują zakres 
swoich prac. Finał jest zaplanowany na kwiecień 
2019 roku, ale wykonawca w harmonogramie 
robót założył, że w tym roku wyda 4,2 miliona, 
czyli prawie trzy czwarte inwestycji powinno 
zostać zrobione do końca 2018 roku. Gdybyśmy 
czekali z przygotowaniem dokumentacji i wybo-
rem wykonawcy, to dopiero teraz, po podpisaniu 
umowy starostwa z marszałkiem, zaczęlibyśmy 
przygotowania do przetargu, tak jak inne gminy. 
A my budowę zaczynamy już.
– To nie jedyne zadanie inwestycyjne, które 
rozpoczyna się lub trwa w gminie. Jakie są inne?
– Równolegle prowadzimy jeszcze pięć zadań, 
pozostałe to: rewitalizacja parku w Domecku, 
która również uzyskała dofinansowanie; przy-
gotowanie pomieszczeń w szkole na otwarcie 
dwóch oddziałów przedszkolnych, tak aby każde 
dziecko, które może być objęte wychowaniem 
przedszkolnym miało szansę z tej opieki sko-

rzystać. To inwestycja, która wynosi prawie pół 
miliona złotych. Remontujemy Samorządowy 
Ośrodek Kultury, który też w części jest przebu-
dowywany z uzyskanego wsparcia, od początku 
lipca prowadzimy remonty dróg na kwotę 1,3 
miliona złotych, właśnie rozpoczęła się budowa 
ronda w Komprachcicach, inwestycja Starostwa 
Powiatowego w Opolu, ale także przy naszym 
finansowym zaangażowaniu, Zakończenie prac 
zaplanowane jest na koniec wakacji, tak, aby 
dzieci które pokonują tę drogę do szkoły, poru-
szały się już w warunkach bezpiecznych. Jesz-
cze czekamy na wyniki złożonych wniosków 
na termomodernizację szkoły w Domecku, za-
danie za półtora miliona złotych i budowę ciągu 
pieszo-rowerowego na odcinkach: Polska Nowa 
Wieś – Wawelno, fragment Osin, ulica Lipowa 
do przejazdu kolejowego i cała ulica Burszytnowa 
w Komprachcicach. W tym naborze liderem 
jest Miasto Opole, całość inwestycji to trochę 
ponad 33 miliony złotych, z tego 13,5 to część 
wydatków obejmująca naszą gminę, prawie 23 
miliony dofinansowania w sumie. Rozstrzygnięcie 
tego naboru zaplanowane zostało na sierpień 
tego roku, ale zostało przełożone na wrzesień. 
Jeżeli ten wniosek przejdzie, ogłaszamy przetarg 
w formie „zaprojektuj i zbuduj” na kwotę 13,5 
miliona. To inna forma wyłonienia wykonawcy niż 
w przypadku odcinka Komprachcice – Ochodze. 
W tym przypadku mogliśmy szybko zabrać się 
do pracy, ale słabą stroną takiego rozwiązania 
jest to, że nie uzyskamy zwrotu z wykonanej 
dokumentacji. W przypadku „zaprojektuj i zbu-
duj” taka część zwrotu za dokumentację będzie, 
ale wykonanie zadania w związku z tym będzie 
trwało dłużej.
– Wiele emocji w połowie roku. Czy może Pan 
krótko podsumować te pierwsze sześć miesięcy?
– Przede wszystkim, krótko: to był czas oczeki-
wania na rozstrzygnięcia złożonych wniosków, 
a w związku z tym środki finansowe musiały 
zostać przyblokowane w budżecie, musiały być 
w poczekalni, czyli są, ale nie do wykorzystania 
na sprawy bieżące. Wiem teraz, że to była bardzo 
słuszna decyzja, bo zaczynają być realizowane 
inwestycje w ramach każdego ze złożonych 
wniosków. Warto było je składać, warto było ryzy-
kować. To było bardzo napięte pierwsze półrocze, 
bo wiązało się z czekaniem na rozstrzygnięcia. 
Ale to, co założyliśmy przyniosło nam sukces. 
Pytanie, czy można było jeszcze więcej – tak, 
z punktu widzenia merytorycznego, ale za każ-
dym zadaniem idą pieniądze, więc trzeba być 
przygotowanym do takich wydatków. Każdy 
pomysł wiąże się więc z tak zwanym „hamulcem 
finansowym”. To jest kadencja wykorzystanych 
i niewykorzystanych szans, mówiliśmy o tym 
od początku. I w naszym przypadku szanse  
są na pewno wykorzystane.
– Dziękuję za rozmowę.
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ZWIĄZEK GMIN PROKADO

Woda i las

PIŁKA NOŻNA

Mistrzostwa Świata w Komprachcicach

Doroczna akcja edukacyjna Związku Gmin 
PROKADO odbyła się 8 czerwca pod nazwą 
„PROKADO – WODA I LAS”. 

Uczestniczyło w niej 120 uczniów szkół podsta-
wowych (klasy I-VII), reprezentujących gminy: 
Prószków (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotni-
kach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z Ligoty 
Prószkowskiej); Komprachcice (PSP Komprachcice 
oraz PSP Domecko); Dąbrowa (Zespół Szkół 
w Chróścinie) i Krapkowice (Publiczna Sportowa 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach). Ce-
lem wydarzenia była promocja zdrowego stylu 
życia, promocja aktywności zarówno fizycznej 
oraz promocja celów statutowych Organizatora.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie kategorie: 
najmłodsi (klasy I-IV) brali udział w konkurencjach 
leśnych oraz zręcznościowo-sportowych organi-
zowanych pod hasłem: „RAZ, DWA TRZY, CZTE-
RY”. Rozgrywki z wiedzy o przyrodzie, a zwłaszcza 

o Borach Niemodlińskich, poprzedziła prelekcja 
przygotowana przez Nadleśnictwo Prószków, 
partnera imprezy. Uczniowie klas starszych (V-VII) 
brali udział w grze terenowej: „PROWADZIMY 
WAS PRZEZ LAS” oraz w zawodach nordic wal-
king: „W DOBRYM TEMPIE”, które poprowadziła 
Mistrzyni Europy i Polski w tej konkurencji: Ma-
rzena Spychała. Przed zawodami sportowymi 
odbyła się nauka techniki chodzenia „z kijami” 
oraz rozgrzewka. Uczestnicy gry terenowej zostali 

podzieleni na cztery grupy, a trasa ich zmagań 
prowadziła ścieżką edukacyjną Leśnictwa Wy-
błyszczów. Grupy otrzymały zestawy kamizelek 
rowerowych, które przygotowała Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”, 
która również była partnerem akcji.
Spotkanie uczniów zwieńczyło wręczenie medali, 
upominków i dyplomów oraz poczęstunek, który 
został przygotowany w parku przy Nadleśnictwie 
Prószków.

Na początku czerwca odbył się na komprachci-
ckim „Orliku” turniej piłki nożnej dzieci. Okazją 
był Dzień Dziecka i rozpoczynające się wkrótce 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Za-
wody były też podsumowaniem działań szkółki 
piłkarskiej UKS „Dziesiątka” z Opola oraz GKS 
Komprachcice.

Była to pierwsza tego typu impreza, ale Tomasz 
Schichta, trener „Dziesiątki” i nauczyciel wy-
chowania fizycznego w szkole w Ochodzach, 
zapewnia, że na pewno nie ostatnia.

– Razem ze Sławkiem Hetmańskim z GKS przy 
pomocy Ośrodka Sportu i Rekreacji i dzięki 
wsparciu sponsorów udało się nam zorganizo-
wać Mini Mundial, w którym wzięło udział blisko 
osiemdziesięciu zawodników i zawodniczek – 
przypomina trener.
W turnieju uczestniczyły dzieci w wieku od 4 do 12 

lat, czyli „skrzaty” starsze i młodsze (przedszko-
laki), „żaki” (młodsze klasy szkoły podstawowej) 
i „orlicy – (starsze klasy szkoły podstawowej). 
Wśród nich dwie reprezentacje dziewcząt.
– W Ochodzach trenuje około trzydzieścioro dzie-
ci, w tym drużyna dziewczynek, które od dwóch 
lat są mistrzyniami w gminie w piłce nożnej. 
Cieszę się, że jeździmy na zawody i wygrywa-
my, że ta pasja wciąż się w nich rozwija – mówi 
Tomasz Schichta.
Ideą komprachcickiego Mini Mundialu było 
uczestnictwo w mistrzostwach tych samych 
drużyn, które brały udział w Mistrzostwach Świata 
w Rosji. Drużyny rozpoczęły zawody ceremonią 
otwarcia i wyjściem z flagami państw, przez 
nich reprezentowanych. Następnie na boisku 
GKS odbyły się mecze. Czteroosobowe drużyny 
grały swoje mecze na stadionie podzielonym 
na sześć boisk.
– Chcieliśmy, aby rozgrywki były szybkie, tak, 

by dzieci się nie nudziły. I na pewno się nie nudziły. 
Mecze były rozgrywane w tempie, padało dużo 
goli, każdy mógł sobie pograć – podsumowuje 
trener. Ostatecznie w poszczególnych kategoriach 
wyniki były następujące: „skrzaty młodsze” – 
zwycięstwo Brazylii; „skrzaty starsze” – wygra-
na Polski; a w rozgrywkach „żaków” i „orlików” 
najlepsza okazał się Chorwacja.
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, termina-
rze Mistrzostw Świata i upominki, ufundowane 
przez sponsorów, którymi byli: firma Jako – sprzęt 
sportowy, Team Sport, Restauracja nad Staw-
kiem, IMEX Piechota, Stacja kontroli pojazdów 
Stalmach, Stacja kontroli pojazdów Kasperek, 
KIA Szic. Profesjonalne, sportowe zdjęcia zostały 
wykonane przez Mirosława Szozdę.

Dagmara Duchnowska
(zdjęcia: Mirosław Szozda)
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Judyta Famuła, organizacyjne „serce” imprezy:
- Trzeba pamiętać, że dobro wyzwala dobro. 
Wystarczy tylko zaprosić ludzi do różnych inicja-
tyw, bo w każdym z nas jest dobro, ten potencjał 
należy zobaczyć i postarać się go wykorzystać. 
W organizację festynu włączyli się parafianie, 
każdy mógł dać coś od siebie. Zaangażowanych 
było nawet czterdzieści osób, bardzo dużo. Ludzi 
jest bardzo łatwo zachęcić do takiej współpracy. 
Zawsze jest ekipa stała, bo to w końcu trzynasta 
edycja festynu – ale w każdym roku angażują się 
nowi parafianie, także ci, którzy przeprowadzają 
się do Komprachcic, czy Osin.

Harcerze jednostki OSP Komprachcice dali pod-
czas festynu prawdziwy pokaz! Podczas zaaran-
żowanej specjalnie dla nich akcji ratowniczej, 
przywrócili życie Wielkiemu Misiakowi, który 
został wyciągnięty z „płonącego” samochodu, 
przetransportowany na noszach i którego uci-
skami klatki „misiowej” i metodą „usta-usta” 
przywrócono właścicielce…

Festyn to przede wszystkim impreza, dzięki 
której wierni z Komprachcic i Osin zbierają fun-
dusze na remont swojego kościoła. To także 
dni, podczas których mogą się wspólnie bawić. 
Integracja zaczyna się już na etapie organizacji 
imprezy, co podsumowuje Joachim Labusga, 
sołtys Komprachcic: – Przygotowanie festynu 
zaczyna się bardzo wcześnie, już w czwartek 

trzeba było zabrać się za organizację tych dwóch 
dni, ale muszę przyznać, że w tym roku ludzie 
tak chętnie brali udział w rozstawianiu namiotu 
i innych pracach, że poszło nam szybko. Trzeba 
się urodzić społecznikiem, żeby udało się coś 
zrobić. Teraz ludzie są nauczeni, że wszystko musi 
zostać podane na tacy, a tak się nie da. Sukces 
zależy tylko od nas samych

Atrakcją festynu był występ „Wesołej Kapeli 
Bez Nut” z popularnym w gminie Komprachcice 
liderem Piotrem Pachem. Autorskie teksty, ale też 
popularne obecnie piosenki wykonywane przez 
pana Piotra oraz Patryka Bartona, wykształceni 
muzycy, dowcipy i zabawne komentarze rzuca-
ne swobodnie ze sceny zasłużenie wzbudziły 
aplauz publiczności. Piotr Pach (również członek 
Orkiestry Dętej z Komprachcic) mówi o nowym 

projekcie: - Zależy nam, aby stworzyć coś in-
nego, co będzie miało charakter festynowy, ale 
będzie się jednocześnie odróżniać od typowej 
gry orkiestr dętych. Teraz staramy się dużo grać 
w województwie śląskim, chcemy się pokazać 
szerszej publiczności i podczas dużych imprez, 
chociaż oczywiście równie chętnie przyjmujemy 
zaproszenia na festyny mniejsze.

Atrakcji dla dzieci nie zabrakło: było puszczanie 
mydlanych baniek, gry i zabawy prowadzone 
przez wodzireja i – oczywiście – zdobienie twa-
rzy! O wszystko zadbały mieszkanki Osin, które 
stworzyły iście bajkowy świat…

WSPÓLNIE NA 
FEstynie

NFORMACJA

Trzysta złotych na uczące się dzieci
W związku z wejściem w życie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. dotyczą-
cego świadczenia w wysokości 300 zł na każde 
uczące się dziecko w wieku do 20 r.ż. albo 
do 24 r.ż. (w przypadku dzieci legitymujących 
się odpowiednim orzeczeniem o niepełno-
sprawności), tzw. świadczenia „Dobry start”, 
informujemy że wypłatą oraz wszelkimi formal-

nościami związanymi z realizacją tego zadania 
od 1.07.2018 r. będzie zajmował się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachci-
cach, ul. Ks. Bilińskiego 2, tel. 77 46 47 305 
lub 77 46 46 196. Pracownicy GOPS udzielają 
również szczegółowych informacji na temat 
świadczenia.
Wnioski o przyznanie świadczenia będą przyj-

mowane od 1.08.2018 r. – w przypadku wnio-
sków składanych papierowo w siedzibie ośrodka, 
a w przypadku wniosku składanych elektronicznie 
– od 1.07.2018 r. Wnioski elektroniczne składać 
można za pośrednictwem strony internetowej 
www.empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośredni-
ctwem stron internetowych niektórych banków.
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GSP „PARTNER”

Na międzynarodowych łączach

VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ANNY JANTAR I JAROSŁAWA KUKULSKIEGO

Zaśpiewaj to jeszcze raz

KLUB SENIORA

Obywatel IT przeszedł

Mimo wakacji członkowie GSP „PARTNER” nie 
odpoczywają – wciąż dbają o relacje między-
narodowe, goszczą i są goszczeni, a w planach 
na jesień – moc atrakcji.

W sobotę, 7 lipa br. stowarzyszenie z Komprachcic 
przyjmowało delegację z Město Albrechitce. Przy-
jechały w sumie 43 osoby, w tym połowa to dzieci 
i młodzież z Czech. Razem z przedstawiclami 
‘PARTNERA” odwiedzili Jurapark w w Krasiejowie.
– Byliśmy tam już po raz drugi, pierwszy raz – 
osiem lat temu wspomina Jan Przywara, Prze-
wodniczący zarządu stowarzyszenia. – Wiele 
od tego czasu się zmieniło i dla naszych gości, 

wśród których był Mistostarosta Martin Spalek 
oraz Jan Handliř była to z pewnością niezapo-
mniana wizyta. Z kolei dzieci chętnie skorzystały 
z oferty wesołego miasteczka i plaży. Wcześniej 
razem z Czechami „PARTNER” zwiedzał m.in. 
Kraków.
Niebawem członków „PARTNERA” czekają wizyty 
w Czechach, m.in. wyjazd delegacji do zamku 
w Linhartowej, podziwianie pogranicza polsko-
-czeskiego z Wieży Widokowej i spotkanie in-
tegracyjne w Město Albrechitce. Jesienią Czesi 
zwiedzą razem z członkami komprachcickiej 
organizacji zamek w Niemodlinie, a pod koniec 
września – delegacja polska będzie podziwiać 

arboretum w Hradec Kralove. Niebawem młodzi 
strażacy z jednostki OSP Komprachcice wyjadą 
do Czech na zawody strażackie.
– Ten nasz układ partnerski, podpisany wiele 
lat temu w Ostrawie, to był na pewno strzał 
w dziesiątkę. Ta współpraca się coraz bardziej 
zacieśnia – podsumowuje Jan Przywara.
Jeszcze w sierpniu niemieccy partnerzy z Hasber-
gen także spotkają się z mieszkańcami gminy.

Festiwal poświęcony twórczości Anny Jantar 
i Jarosława Kukulskiego należy do interesu-
jących wydarzeń w regionie, a koncepcja tych 
prezentacji scenicznych zdobyła już sobie liczne 
grono fanów, którzy w tym roku mogli wysłuchać 
popularnych utworów 23 czerwca.

Mądre, zabawne, refleksyjne i rytmiczne pio-
senki Anny Jantar znów zabrzmiały w duszach 
wykonawców i słuchaczy. Przypomnijmy, że idea 
festiwalu wzięła się z faktu przyznawania podczas 
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
nagrody im. Anny Jantar za wygranie koncertu 
„Debiuty”, ale też dość rzadkiego sięgania po re-

pertuar tej artystki przez wykonawców. W tym 
roku jury w składzie: Daria Pakosz, Łukasz Szuba 
i Lechosław Mól przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia.

w kategorii I
I miejsce: Liliana Lubczańska
II miejsce: Barbara Kuśmińska
III miejsce: Alicja Lejczak
w kategorii II
I miejsce: Karolina Bochen
II miejsce: Alicja Czajkowska
III miejsce: Maja Nowicka
Wyróżnienie: Daniel Furgatz

w kategorii III
I miejsce: Magdalena Mikita
II miejsce: Julia Dota
III miejsce: Damian Kaźmierczak
Wyróżnienie: Marek Pobierowski (akompaniator)

(zdjęcie: Mateusz Koszyk)

Komprachciccy seniorzy już się cieszą, ponieważ 
od jesieni ma ruszyć kolejny projekt, którego 
są adresatami. „Obywatel IT”, bo taki nosi ty-
tuł przedsięwzięcie, będzie realizowany przez 
Fundację Flexi Mind i Iwonę Nieodjadło, z którą 
seniorzy współpracują od lat. 

Partnerem w przedsięwzięciu jest Gmina Kom-
prachcice. W ramach projektu będą obywać się 
między innymi zajęcia komputerowe, a Gmina 
Komprachcice otrzyma nie tylko wsparcie me-
rytoryczne, ale też sprzęt.

– Zaznaczam jednak, że to nie jest projekt tyl-
ko dla naszego klubu, tylko dla każdej osoby 
dorosłej. Można powiedzieć od osiemnastki 
do setki – mówi Monika Poremba, szefowa 
komprachcickich seniorów. Członkowie Klubu 
z terenu gminy jak zwykle mocno włączyli się 
w przygotowanie festynu parafialnego, o którym 
piszemy na stronie 5 i wykonali ozdoby na stoły, 
wykorzystując technikę tworzenia przedmiotów 
z wikliny papierowej oraz kwiaty do sprzedaży 
podczas loterii fantowej (na zdjęciu).

DD
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RODZINNE PODBIEGI

Nie tylko wynik się liczy
1 lipca br. odbyła się czwarta edycja Rodzinnych 
Podbiegów, organizowanych przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. To wielkie 
sportowe przedsięwzięcie, doceniane przez ama-
torów biegania naszego województwa i ościen-
nych, każdego roku skupia blisko 200 biegaczy. 

W tegorocznych zmaganiach pojawiła się nowa 
konkurencja: nordic walking (3,4 km), w której 
udział wzięło 31 osób, dowodząc, że w "Rodzin-
nych Podbiegach" jest potencjał dla miłośników 
"chodzenia z kijami". Biegacze startowali na dwóch 
dystansach: 9,5 km oraz 5,9 km.
Dystans 9.5 km najszybciej pokonał Rafał Jagiela, 
reprezentujący "Kubuś Team Opole", osiągając 
czas 34,51. Kolejne miejsca zajęli: Robert Tomków 
Fast Foot Opole, Komprachcice (36,08) oraz Lu-
dwik Falkenberg z Krapkowic (37,34). Najszybszą 
kobietą na tym dystansie była Elżbieta Juszczak-
-Derzypolska z Lewina Brzeskiego, zawodniczka 
klubu "Lewin Biega", za nią uplasowały się: Lilianna 
Milińska z Niemodlina (43.04) oraz Natalia Broj 
(43,47), mieszkanka Źlinic z klubu: Opole Biega". 
W rywalizacji na 9.5 km wzięło udział 101 zawod-
ników. Bieg na 5,9 km w kategorii kobiet zakończył 
się wygraną Elżbiety Tokarskiej z Opola (27,52), 
która przybiegła przed Joanną Zyla z Polskiej 

Nowej Wsi (28,55) i Katarzyną Nowak z Ligoty 
Tułowickiej (29,07). Wśród mężczyzn najszybciej 
pokonał trasę Rafał Polak z AZS Politechniki 
Opolskiej, który osiągnął czas 21,09. Kolejne 
miejsca zajęli: Łukasz Maciuszek z Opola (21,13) 
oraz Łukasz Śmigiel z Prądów (22,02).
Przeprowadzona po raz pierwszy podczas „Ro-
dzinnych Podbiegów” kategoria nordic walking 
była odpowiedzią organizatora na zaintereso-
wanie tą dyscypliną komprachcickich seniorów, 
chociaż nie była ograniczona w żaden sposób 
wiekiem. Była to jednak wyjątkowa część te-
gorocznej imprezy – w rywalizacji przeważały 
roczniki trzydzieste i czterdzieste: najstarszym 
sportowcem był Hubert Skrzipczyk, rocznik 1934, 
który w zawodach startował razem z żoną. Pan 
Hubert oraz pani Wanda to nie tylko pasjonaci 
nordic walking, ale również ludzie niezwykle 
w gminie Komprachcice popularni, dzięki którym 
dokumentowana jest historia i kultura tego terenu. 
Ich obecność na zawodach z pewnością przy-
ciągnie kolejne grupy sportowców chodzących 
z kijami. Wielkie brawa należą się Joachimowi 
Lellkowi z Ochódz, który z czasem 39,46 po-
konał dużo młodszych zawodników i ulokował 
się w połowie stawki. Zawody wygrała Justyna 
Wicińska, również mieszkanka Ochódz (31.41).

Do zobaczenia za rok! „Rozbieganych” 
czeka mały jubileusz, ponieważ w 2019 
roku odbędzie się piąta edycja zawodów.

Dagmara Duchnowska
Zdjęcia: Ośrodek Sportu i Rekreacji
 osir.komprachcice.pl

Kolejny bieg "IV RODZINNE PODBIEGI 2018" 
za nami. Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć 
udział w biegu i w ten sposób zmierzyć się ze swo-
imi słabościami oraz z innymi biegaczami na trasie 
biegu. Jest mi niezmiernie miło, że przyjęliście 
Państwo nasze zaproszenie do wspólnego spę-
dzenia czasu w ten aktywny sposób. Szczególne 
podziękowania kieruję do wszystkich osób, które 
włączyły się w organizację biegu. Bez Was nie by-
łoby możliwie zorganizowanie tak dużej imprezy.

Serdecznie dziękuję:
• wszystkim Druhom Strażakom z gminnych 

jednostek OSP za wspaniałe zabezpieczenie 
trasy biegu, 

• członkom Opolskiej Grupy Poszukiwawczo – 
Ratowniczej z dowódcą p. Leszkiem Koisem 
i zastępcą dowódcy p. Arturem Błażejewskim 
na czele, za wsparcie medyczne oraz sprzęto-
we imprezy a także ze pomoc przy organizacji 

zabezpieczenia trasy biegu,
• pracownikom Urzędu Gminy w Komprachcicach, 

z p. Wójtem Leonardem Pietruszką na czele, 
za organizację biura biegu oraz wszelką pomoc,

• panom Rolandowi Jurkowi oraz Bartłomiejowi 
Mędreckiemu za perfekcyjną organizację strefy 
depozytu oraz ufundowanie smacznego kołacza,

• panu Waldemarowi Chmielowi oraz pracowni-
kom GOPS w Komprachcicach,

• panu Krzysztofowi Szopie za opiekę fotogra-
ficzną i multimedialną nad imprezą,

• uczniom wolontariuszom z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Komprachcicach i Polskiej Nowej 
Wsi za organizację zabezpieczenia trasy biegu,

• paniom z Rady Rodziców przy PSP w Kom-
prachcicach za pomoc przy organizacji punktu 
„żywienienia” dla wszystkich osób biorących 
udział w organizacji biegu,

• pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kom-
prachcicach za zaangażowanie podczas orga-
nizacji i przebiegu imprezy,

• panu Bartłomiejowi Jasiówce za opracowanie 
trasy biegu oraz czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem imprezy,

• panu Mirosławowi Śnigórskiemu za tradycyjnie 
fantastyczne prowadzenie imprezy,

• panom Andrzejowi Bartnikowi i Sławomirowi 
Hetmańskiemu, Beacie Śmiei – Kucharzewskiej, 
Małgorzacie i Piotrowi Szczubiałom za pomoc 
podczas organizacji imprezy,

• partnerom biegu – panu Arturowi Góralczykowi 
– Stowarzyszenie BIEG OPOLSKI, panu Radosła-
wowi Pietruszewskiemu – KomunikatorPR, panu 
Henrykowi Wodauszowi dyrektorowi ZGKiM 
w Komprachcicach,

• wszystkim przyjaciołom i ludziom dobrej woli.

Serdecznie bardzo, bardzo dziękuję
Arkadiusz Tabisz – Dyrektor OSiR.
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PIŁKA SIATKOWA

Mistrzostwa województwa w siatkówce plażowej

PIŁKA SIATKOWA

III miejsce piłkarzy ręcznych we Włoszech

Dwie drużyny Sukcesu Komprachcice stanęły 
na podium Mistrzostw Województwa Opolskiego 
w siatkówce plażowej w kategorii młodziczek, 
awansując tym samym do półfinałów Mistrzostw 
Polski. 

Para Ewa Sosińska/Weronika Stelnicka wywal-
czyła srebrne medale , natomiast Kasia Kucharska 
z Michelle Maculak brązowe. W turnieju, który 
odbył się w Krapkowicach, udział wzięło 28 par 
w tym trzy z Komprachcic. W trzeciej parze Suk-
cesu wystąpiły Paulina Marczak i Ada Pietrzyk, 
którym jednak nie udało się awansować do naj-

lepszej czwórki. Podobnie jak parze Marta Holek/
Wiktoria Czech, która startowała w rozgrywanych 
równocześnie Mistrzostwach Opolszczyzny ju-
niorek. Tydzień wcześniej odbyły się Mistrzostwa 
Województwa kadetek w których wystartowały 
trzy pary Sukcesu: Kasia Kucharska/Marcelina 
Januszkiewicz, Barbara Ryba/Weronika Stelnicka 
oraz Paulina Drąg/Sonia Gielnik. W gronie 31 
drużyn najlepiej wypadły te ostatnie, które były 
o krok od strefy medalowej zajmując 5 miejsce.

Piotr Szczubiał

W dniach 5 – 11 lipca odbył się 46 turniej pił-
ki ręcznej Interamnia World Cup w Teramo, 
we Włoszech. W tych zawodach wzięły udział 
123 drużyny z 33 krajów, 4 kontynentów, w tym 
dwie drużyny OSIR Komprachcice, juniorzy 
młodsi – U16 (r.2002 – 2003) oraz młodzicy – 
U14 (r.2004 – 2005). W kategorii U16 zostały 
zgłoszone 22 zespoły, które podzielono na 4 
grupy, z kolei w kategorii U14 było17 zespołów 
podzielonych na dwie grupy.

Nasza młodsza drużyna trafiła do grupy dziewię-
ciozespołowej, wśród rywali mając zespoły z Da-
nii, Francji, Włoch oraz Polski. Początek turnieju 
w wykonaniu naszych chłopców był wyśmienity, 
gdyż pierwszego dnia rozegrali dwa spotkania 
i oba wygrali, pewnie pokonali Duńczyków oraz 
pierwszy z trzech zespołów francuskich, z którymi 
zmierzyli się we Włoszech. W drugim dniu prze-
grali niestety oba spotkania, z rodakami z Zawier-
cia oraz pod nieobecność najlepszego zawodnika 
drużyny, który rozchorował się po pierwszym 
meczu tego dnia, z francuskim Saint Etienne 
"B". Nasi chłopcy mieli możliwość zmierzyć się 
w tym turnieju z młodzikami z Francji, z Cesson, 
których drużyna seniorów gra w ekstraklasie fran-
cuskiej. To spotkanie było najlepszym meczem 
w wykonaniu naszych chłopców, pomimo porażki 
młodzicy pokazali wolę walki oraz charakter. 
W ostatnich meczach grupowych nasza drużyna 
pokazała się z bardzo dobrej strony w obronie 
oraz pokazała dyscyplinę taktyczną, która była 
kluczem do sukcesu w wygranych spotkaniach 
z drużynami z Polski. Spotkania z Siódemką 
Legnica oraz Spartakusem Buk nasi chłopcy 
wygrali jedną bramką. W meczu ze Spartakusem 
zwycięską bramkę młodzicy zdobyli w ostatniej 
sekundzie meczu. W spotkaniach grupowych 
nasi zawodnicy rozegrali 8 spotkań, z których 5 
wygrali, uzyskując w ten sposób 15 pkt, tyle samo 

co francuskie Saint Etienne, z którym niestety 
przegrali, przez co zajęli 5 miejsce w grupie i 9 
w turnieju. Występ naszych młodszych zawodni-
ków należy uznać za bardzo udany, motywujący 
ich do dalszej pracy. Najwięcej bramek w naszym 
zespole zdobyli Tymoteusz Sobków 43, Feliks 
Świerc 19, Michał Litwiniec 15 oraz Stanisław 
Łepek 12.

Nasza starsza drużyna trafiła do grupy sześcio-
zespołowej, mając za rywali zespoły z Chorwa-
cji, Francji, Włoch oraz Polski. Turniej juniorzy 
rozpoczęli od zwycięstwa walkowerem, gdyż 
drużyna chorwacka nie dojechała na turniej. 
Drugie spotkanie grupowe odbyło się z drużyną 
włoską, P.S. Scarperia. Był to mecz, z kategorii 
niemożliwych do wygrania, gdyż agresywna 
gra Włochów była akceptowana przez sędziów, 
a taka sama gra naszych zawodników kończyła się 
dwuminutowymi karami. Jak łatwo się domyślić, 
spotkanie zakończyło się naszą porażką. Aby 
wyjść z grupy do ćwierćfinałów nasi chłopcy 
musieli wygrać pozostałe spotkania i to zadanie 
wykonali perfekcyjnie. Pokonali obie drużyny 
francuskie oraz Viret Zawiercie B, dzięki czemu 
zajęli drugie miejsce w swojej grupie i w meczu 
ćwierćfinałowym trafili na znany im zespół duń-
ski. Virum Sorgenfri, nasi rywale ćwierćfinałowi 
to drużyna, z którą mieliśmy możliwość zmierzyć 
się na tym turnieju w 2016 roku. Zwycięstwo dało 
nam awans do najlepszej czwórki turnieju, jako 
jedynej drużynie z Polski. Półfinał rozegraliśmy 
tego samego dnia, popołudniu zmierzyliśmy się 
z francuskim Gond Pountouvre. Niestety, trudy 
turnieju dały się we znaki i nie byliśmy w stanie 
odpowiedzieć na skuteczne ataki Francuzów. 
Ostatniego dnia turnieju zmęczeni, ale głodni 
zwycięstwa nasi juniorzy młodsi zmierzyli się 
z bułgarskim H.C. Lokomotiv. Mecz zakończył się 
naszym zwycięstwem 19:16, w efekcie którego 

zdobyliśmy trzecie miejsce na międzynarodo-
wym turnieju we Włoszech. Najwięcej bramek 
w naszej drużynie zdobyli Fabian Sosna 29, Daniel 
Łacny 22, Piotr Hyl 18.

Składy:
Drużyna 2002 – 2003
M. Lellek – J. Sobków, F. Sosna, B. Nowak,  
M. Niewiadomski, P. Hyl, D. Łacny, M. Hrynie-
wicz, M. Szkopiński, A. Purul, T. Jakubowski,  
B. Hryniewicz, T. Sobków
Trener: Maciej Nawrocki

Drużyna 2004 – 2005
K. Jurek – T. Sobków, F. Świerc, S. Łepek,  
M. Litwiniec, A. Komor, L. Gogollok, B. Baranowski, 
K. Pietrzykowski, S. Bykowski, F. Litwiniec
Trener: Witold Kawulok
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