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KOMPRACHCICKIE ORŁY, PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA

Wybitni docenieni

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Forum dla
Gminy zorganizowało edycję przyznania tytułów
„Komprachcicki Orzeł” oraz „Przyjazny Przedsiębiorca”. Ich celem jest wyróżnianie i nagradzanie
uzdolnionych uczniów szkół z gminy Komprachcice,
osób dorosłych lub ich grup, organizacji, przedsiębiorców. Doceniane są szczególne osiągnięcia naukowe
i edukacyjne, sportowe, artystyczne i wychowawczo-trenerskie promujące Gminę Komprachcice,
wzorowa postawa w życiu społecznym, aktywna
działalność na rzecz lokalnego rozwoju i podnoszenia
jakości życia na terenie gminy.
Więcej: str. 2
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Rodzinne bieganie

Po raz trzeci w Komprachcicach odbyły się imprezy
adresowane do biegaczy amatorów – „Rodzinne
Podbiegi” oraz po raz pierwszy w tym roku, jako
impreza towarzysząca: „Bieg Dzieci”. W zawodach
wzięły udział całe rodziny – w tym roku zorganizowane zostały również specjalne rozgrywki i zabawy
nawet dla bardzo małych dzieci. Dorośli i młodzież
szkolna mogła wziąć udział w biegu na dwóch dystansach: 9,5 km oraz 5,9 km. Pierwsi zawodnicy na
mecie pojawili się już w 22 minucie! Na dystansie 5,9
km najlepsi byli: Robert Tomków z Niemodlina oraz
Kornelia Polek-Duraj z Murowa. Na dłuższym (9,5
km) dystansie zwyciężyli: Dawid Szostopal z Nysy
i Lilianna Milińska z Niemodlina.
Więcej na str. 4 - 5
KOMPRACHCICE

Festyn dla dzwonów i organów

Przez dwa dni – 15 i 16 lipca br. – trwał w Komprachcicach „Festyn Parafialny”. To była już jego
dwunasta edycja. Organizatorem festynu była Parafia
św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach, a dochód z imprezy przeznaczony zostanie na naprawę
kościelnych dzwonów oraz organów. Już w sobotę
mieszkańcy stolicy gminy i okolicznych miejscowości
mogli uczestniczyć w zabawie tanecznej przy muzyce
DJ. FREDA. W niedzielę, biorący udział w festynie
śpiewali i biesiadowali przy muzyce zespołu TRANSFER. Był też pokaz gaszenia ognia przez najmłodszych
strażaków z jednostki OSP Komprachcice, sztuki
cyrkowej w wykonaniu Julii Murzy z klubu TROLIK
Opole, konkursy i sprzedaż cegiełek z nagrodami.
Więcej: str. 8

Najszybszy mieszkaniec gminy Komprachcice – Bartłomiej Gawron, który metę na dystansie 5,9 km przekroczył z czasem 00:26:55
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KOMPRACHCICKIE ORŁY, PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA

Wybitni docenieni

„Komprachcickie Orły”, gminne nagrody dla
wyróżniających się postaci życia społecznego
oraz wyróżnienia „Przyjazny Przedsiębiorca”
– zostały przyznane po raz piąty 22 czerwca
br. W trakcie uroczystej gali, która w tym roku
odbyła się w restauracji „Urban” w Polskiej Nowej
Wsi padło wiele słów uznania dla wybitnych
mieszkańców gminy Komprachcice.
Warto odnotować, że nagroda „Komprachcickie Orły”
dotyczyła w pierwszych edycjach tylko uczniów
komprachcickich szkół. Po raz pierwszy seniorzy
(osoby dorosłe) zostały włączone do konkursu w roku
2015. Tymi, którzy wtedy otrzymali statuetki i tytuły
byli: Ditmar Gawlista z Wawelna w kategorii „Postawa Społeczna” oraz nagroda specjalna w tej samej
kategorii dla Zespołu Attonare, Małgorzata i Piotr
Szczubiałowie zostali nagrodzeni za aktywność sportową. A w obszarze kultury doceniono działalność
Wandy i Huberta Skrzipczyków z Wawelna. W roku
2016 do tytułu doszło wyróżnienie „Przyjazny Przedsiębiorca”, którego laureatami w tegorocznej edycji,
docenionymi za to, że w sposób bezinteresowny
wspierają rozwój młodych ludzi, lokalne inicjatywy,
inwestycje i wydarzenia zostali: Dariusz Kopton
Zakład Grawerski GRAWER, Grzegorz Jurek KSETRA
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, Irena i Jan
Cieślik Restauracja „Stary Dom”, Janusz Kisielewski
PETROMEX, Hubert Giza GHG SERWIS, Józef Urban
Hotel i Restauracja URBAN.
Tytuł „Komprachcicki Orzeł” przyznaje się w uczniom szkół podstawowych i gimnazjum w kategoriach: nauka, sport (szkolny i klubowy), postawa
społeczna, kultura oraz seniorom w kategoriach:
sport, postawa społeczna, kultura. Uczniowie zostają
docenieni za osiągnięcia w ramach konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych,

artystycznych na szczeblu powiatowym i wyższym
oraz za osiągniętą w danym roku szkolnym średnią
ocen: 5,00 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Doceniane osiągnięcia sportowe to zwycięstwo podczas zawodów sportowych na szczeblu
powiatowym i wyższym, a wyróżniająca postawa
społeczna wymaga wzorowej postawy w każdej
sytuacji – w szkole, na wycieczkach, uroczystościach,
godzinach pozalekcyjnych, a także zaangażowanie
w pracy wolontariackiej na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. W kategorii kultura uczniowie lub
grupy uczniów muszą wykazać się osiągnięciami
artystycznymi na szczeblu powiatowym i wyższym,
promującymi Gminę Komprachcice (w tym także
własną szkołę).
W tym roku wśród uczniów szkół podstawowych
tytuły otrzymali: Marcel Maculak (nauka), Bartosz
Blachucik (sport szkolny), Drużyna Siatkarek LUKS
SUKCES Komprachcice – Aleksandra Paszek, Maria
Bodzioch, Weronika Stelnicka, Natalia Grala, Kinga
Błazińska, Aleksandra Żywiołek (sport klubowy),
Oliwia Baron (kultura).
W kategorii „Postawa Społeczna” nie przyznano
„Komprachcickiego Orła”.
Wyróżnieni gimnazjaliści: Marek Gogolok (nauka),
Zespół Piłki Siatkowej Dziewcząt Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach – Paulina Drąg, Sonia Gielnik, Karolina
Krzemień, Paulina Strzałka, Julia Niedworok, Joanna
Pieczykolan, Marcelina Januszkiewicz, Barbara Ryba,
Katarzyna Kucharska, Michelle Maculak, Patrycja
Siendzielorz (sport szkolny), Drużyna Młodzików
Ludowego Klubu Sportowego OSiR Komprachcice
Damian Okoń, Mateusz Lellek, Michał Niewiadomski,
Jakub Sobków, Filip Wrzesiński, Kamil Kawulok, Adam
Antoszczyszyn, Piotr Hyl, Daniel Łacny, Przemysław
Jurecki, Patryk Kwas, Fabian Sosna, Marek Hrynie-

wicz, Daniel Jendryca, Tymoteusz Sobków, Marcin
Sdzuj, Dawid Galla (sport klubowy), Dawid Szyma
(postawa społeczna), Karolina Marek (kultura).
Przyznawany od 2015 roku tytuł „Komprachcicki
Orzeł” również osobom dorosłym (seniorom) został
wręczony 22 czerwca wybitnym osobowościom
naszej gminy: Maciejowi Nawrockiemu za osiągnięcia
w obszarze sportu na szczeblu wojewódzkim i wyższym, Józefowi Niestrojowi za postawę społeczną, czyli
szczególne zaangażowanie w lokalne życie społeczne,
a w kategorii „Kultura” – Waldemarowi Wenclowi
z Gminnej Orkiestry Dętej.
W tej kategorii wyróżnienie otrzymała również Aneta
Mitura – nauczycielka oraz organizatorka przeglądu
gimnazjalnych grup teatralnych.
„Komprachcicki Orzeł” o charakterze specjalnym
trafił w ręce członków drużyny „BunLab Konstruktorzy Robotów”, którą tworzą: Sara Prodlik, Szymon
Pietruszka, Szymon Szendzielorz, Marek Gogolok,
Emilia Waliczek, Paulina Ptaszek, Natalia Siano, Kamil
Selega oraz Łukasz Jurek – nauczyciel, opiekun grupy.
Już za rok kolejna edycja gminnych wyróżnień –
przypominamy, że zgłoszenia kandydatur muszą
odbywać się zgodnie z regulaminem opracowanym
przez organizatora wydarzenia Stowarzyszenie
„Forum dla Gminy Komprachcice”. Prawo zgłaszania osób do tytułu posiadają: dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych, dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Komprachcicach, organizacje pozarządowe, sołtysi.

Monika Prześlakiewicz
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OSINY

Ekipa rośnie w siłę!

Jak każdego roku, tak i w tym,
w pierwszy weekend wakacji sołectwo Osiny zorganizowało festyn
„Rozpoczęcie Lata”.

Podczas dwóch dni mieszkańcy Osin
i innych miejscowości gminy – mieli
okazję uczestniczyć w grach i zabawach, tańcach i k oncertach. Specjal-

nie dla nich, grupa mieszkańców Osin tańcowanie przy zespołach grających
z sołtyską Marią Lauterbach na czele, „na żywo”!
zorganizowała pokazy judo, pokazy
strażackie, biesiadę śląską i conocne
Monika Prześlakiewicz

Na zdjęciu: Łukasz i Gabriela Lauterbach, razem z córką Emilką (7 l.) i synem Dawidem (3 l.) wspierają od lat organizację
festynu – dzieci uczą się od najmłodszych lat, jak integruje się
społeczność sołectwa.

PRAWO

Wycinka drzew – Uwaga! Zmiany!

Z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody na mocy której
zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew,
w szczególności dla osób fizycznych.

Skończyła się swoboda w decydowaniu o tym, co można wyciąć z własnej posesji. Zgodnie ze zmianą ustawy
osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości
jest obowiązana dokonać zgłoszenia właściwemu
organowi (tut. Wójt Gminy Komprachcice) zamiar
usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa
mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm w przypadku pozostałych drzew.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzew zgłoszonych

do usunięcia, ustalając nazwę gatunku i obwód pnia
na wysokości 5 cm. Z czynności sporządza protokół.
Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od
dnia ich dokonania może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli w tym terminie
organ nie wniósł sprzeciwu, zgłaszający może usunąć
drzewa będące przedmiotem zgłoszenia. Zgłaszający,
który zamierza usunąć drzewo/drzewa w terminie
krótszym niż przepisowe 14 dni, może dokonać tego
na podstawie zaświadczenia wydanego przez organ
do którego wniósł zgłoszenie. Wszystkie drzewa
o obwodach mniejszych niż podane powyżej nie
wymagają przeprowadzenia opisanej procedury. Te
drzewa osoba fizyczna może usuwać bez zgłaszania.
Nieusunięcie drzew będących przedmiotem zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin będzie skutkowało ponownym zgłoszeniem
do właściwego organu.
Przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do:
krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o po-

WAWELNO

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY KOMPRACHCICE 2017

Będzie droga!

Wawelno tradycyjnie!

Mieszkańcy Gminy Komprachcice i sympatycy naszego regionu poparli projekt zgłoszony w ramach
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
i w wyniku głosowania przedsięwzięcie zgłoszone
pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego na
odcinku Wawelno - Polska Nowa Wieś w pasie
dróg wojewódzkich 429 i 435” otrzyma dofinansowanie.

Jednostki OSP z Gminy Komprachcice spotkały
się podczas gminnych zawodów strażackich na
boisku kompleksu sportowego przy ul. Rolniczej.
Organizatorem tegorocznych zmagań druhów
i druhen była jednostka OSP z Komprachcic.

Nie do pokonania byli strażacy z Wawelna, którzy
w trzech kategoriach zajęli pierwsze miejsca. Powoli
staje się to już tradycją, a celem pozostałych załóg
jest przerwanie tej wyjątkowo dobrej passy kolegów.
Projekt z Wawelna uzyskał 2889 głosów! To zasługa Strażakom kibicowali mieszkańcy gminy – dzięki
mieszkańców sołectwa, gminy i wszystkich tych, dramaturgii takich imprez cieszą się one wielkim
uznaniem nie tylko strażaków, ale również osób nie
którzy wsparli swoim głosem ten wniosek.
związanych z jednostkami OSP.

Dziękujemy!

Wyniki zawodów:
Kategoria Seniorzy
1. OSP Wawelno
2. OSP Polska Nowa Wieś
3. OSP Komprachcice
4. OSP Domecko
5. OSP Ochodze

wierzchni do 25 m2 krzewów na terenach pokrytych
roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną
pod względem rozmieszczenie i doboru gatunków
posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie
drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni
(w rozumieniu ustawy) oraz drzew, których obwód
pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia
gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
drzew lub krzewów owocowych, drzew lub krzewów
na plantacjach lub lasach.
Formularz zgłoszenia drzewa do wycinki dostępny
na stronie internetowej komprachcice.pl

Kategoria Seniorki
1. OSP Wawelno
2. OSP Ochodze
3. OSP Komprachcice
4. OSP Domecko
MDP Chłopcy
1. OSP Wawelno
2. OSP Polska Nowa Wieś
3. OSP Komprachcice
MDP Dziewczęta
1.OSP Polska Nowa Wieś
Wszystkie biorące udział w zawodach jednostki
wystawiły drużyny harcerzy, czyli strażacki narybek,
który przygotowuje się do pełnienia ochotniczej
służby, a na razie dzielnie rywalizuje w konkursie.
Zdaniem organizatorów każda z tych drużyn zasłużyła
na pierwsze miejsce i takie też zostały im nadane.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Rodzinne bieganie

Organizacja biegu to wyjątkowe przedsięwzięcie – każdy z biegaczy, a była ich ponad setka
musiał zostać zarejestrowany i otrzymać chip,
dzięki któremu można było dokładnie określić
czas, w którym przekroczył metę.
W zawodach uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy
Komprachcice, ale też gmin sąsiednich (Dąbrowy,
Prószkowa, Niemodlina), Opola, Lewina Brzeskiego,
Nysy, Łambinowic, Głuchołaz, Tarnowa Opolskiego,
Ujazdu, Branic, Kluczborka, Kędzierzyna-Koźla, a na-

wet Gliwic. Hasło do biegu – wystrzałem z pistoletu
startowego – dał Wójt Gminy Komprachcice, Leonard
Pietruszka. To także on, razem z Przewodniczącym
Rady Gminy – Łukaszem Dydzikiem oraz dyrektorem
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Arkadiuszem Tabiszem
czekali na mecie na każdego z zawodników. Podczas
wręczania medali i pucharów Leonard Pietruszka
podkreślał:
– Widzimy, że nasza akcja, promująca nie tylko zdrowy tryb życia, ale też dobrą zabawę i integrację
rodzin, rozwija się i że jest potrzebna w środowisku.

KATEGORIA 9,5 KM
MIESZKAŃCY GMINY - KOBIETY
I M. Agata Majer (Bassau Komprachcice), czas: 00:47:40
II M. Aleksandra Magiera (Osiny), czas: 00:50:48
III M. Joanna Komor (Ochodze), czas: 00:55:41
MIESZKAŃCY GMINY - MĘŻCZYŹNI
I M. Denis Pikos (Komprachcice), czas: 00:39:58
II M. Patryk Pikos (Polska Nowa Wieś), czas 00:39:58
III M. Mateusz Heinze (Oreo team/Komprachcice), czas: 00:42:29
KATEGORIA 5,9 KM
DZIEWCZĘTA - GIMNAZJUM:
I M. Patrycja Stach (Ochodze Biega/Ochodze), czas: 00:31:57
II M. Aleksandra Graniczkowska (Opole), czas: 00:32:38
III M. Joanna Wiercimok, (Ochodze Biega/Ochodze), czas: 00:43:47

Dziękuję dyrektorowi Ośrodka – panu Arkadiuszowi
Tabiszowi i jego ekipie za tak sprawną organizację
tej wyjątkowej imprezy.
Na dystansie 5,9 km wystartowało 56 zawodników,
a na trasie 9,5 km – 61. Organizatorzy zapewnili,
że wszyscy dobiegli do mety… Wyniki osiągnięte
przez biegaczy dostępne na stronie internetowej
osir.komprachcice.pl

Monika Prześlakiewicz

CHŁOPCY - GIMNAZJUM:
I M. Maksymilian Prokopczyk (Parkun Opole/Opole), czas: 00:26:30
II M. Mikołaj Gawron (Polska Nowa Wieś), czas: 00:31:22
III M. Jacek Wójcik (Victoria Domecko/Domecko), czas: 00:33:20
KATEGORIA 5,9 KM
DZIEWCZĘTA – SZKOŁA PODSTAWOWA:
I M. Ewelina Żyznowska (Prószków), czas: 00:36:10
II M. Emilia Labusga (Komprachcice), czas: 00:46:45
III M. Iga Rybak (Ochodze), czas: 00:47:12
CHŁOPCY – SZKOŁA PODSTAWOWA:
I M. Aleksander Sanetra (Domecko), czas: 00:29:11
II M. Oliwer Zyla (Polska Nowa Wieś), czas: 00:29:17
III M. Piotr Czech (Domecko), czas: 00:31:09
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W tym roku biegały na czas również dzieci – nawet te najmniejsze. Specjalnie dla nich zorganizowano konkurencje w różnych kategoriach wiekowych (od 3 do 7 lat). Rozgrzewkę oraz integrację grupy – w której chętnie uczestniczyli również rodzice – poprowadził niezawodny pan Miron.
Biegi odbyły się na bieżni przy hali Ośrodka Sportu i rekreacji, a każdy z uczestników otrzymał wyjątkowy medal.
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GSP PARTNER – DZIAŁANIA 2017 ROKU

Polska-Czechy: wymiana doświadczeń
Dyrektorki publicznych przedszkoli – w Komprachcicach i w Polskiej Nowej Wsi – razem
z nauczycielkami wyjechały do Mesto Albrechtice
w celu poznania tamtejszych warunków pracy,
prowadzenia pracy dydaktycznej w Czechach
i wymiany doświadczeń z zakresu edukacji przedszkolnej. Wymiana nauczycieli komprachcickich
przedszkoli to jeden z ważniejszych punktów
współpracy polsko-czeskiej, a dobre praktyki
w pracy przedszkoli to kolejny z obszarów dzia-

łania GSP „PARTNER”. Wyjazd był finansowany delegacja stowarzyszenia brali udział w Memoriale
Petra Šolce i Josefa Klepáče (na zdjęciach).
ze środków stowarzyszenia.

Organizacja realizuje plan działania na 2017 r., w którym są punkty związane z wymianą wizyt przedstawicieli gminy Komprachcice i Mesto Albrechtice.
1 lipca br. PARTNER przyjął delegację z Czech,
organizując zwiedzanie Brzegu, Małujowic oraz
gminy Komprachcice. 8 lipca br. strażacy z jednostki
OSP Komprachcice – jako goście honorowi – oraz

GMINNE STOWARZYSZENIE PARTNERSKIE „PARTNER”

Pociąg przyjaźni

GSP PARTNER rozwija obszary współpracy – ma
już za sobą wyjazd nauczycielek przedszkolnych
do Czech, udział w „pociągu przyjaźni” oraz przygotowania do sportowo-rekreacyjnego spotkania
integracyjnego.
Działania, które są właśnie wdrażane, to element
planu zadań na 2017 r. 13 maja ponad pięćdziesiąt
osób z naszej gminy wzięło udział w spotkaniu,
które odbyło się w … pociągu! Wąskotorówka, którą
jechali z Trzemesznej do Osoblahy członkowie i
OPOLSKIE EDUKO 2017

Rozpoczęliśmy projekt

Odbyło się już pierwsze spotkanie w ramach projektu
„Na warsztacie słowa i muzyki – niepełnosprawni
w kulturze”, dofinansowanego w ramach konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017”. Były to
warsztaty „W przestrzeni dwóch światów”, które
poprowadzili: Ewa Kowalczyk-Lecibil, Jacek Mielcarek, Linda Wencel, Patrycja Sobańska oraz Robert
Klimek. Tym samym zainicjowany został kolejny etap
projektu, czyli praca nad spektaklem.

sympatycy stowarzyszenia zabrała również blisko
setkę czeskich partnerów. Popołudniem wszyscy
uczestniczyli w festiwalu orkiestr dętych w Město
Albrechtice. Jak zabawnie komentuje spotkania w
pociągu szef PARTNERA: „był to pociąg przyjaźni
polsko-czeskiej”:
- Wyjechaliśmy na zaproszenie władz gminy Mesto
Albrechtice, była to wycieczka nie tylko członków
stowarzyszenia, ale także innych mieszkańców gminy
Komprachcice.

Monika Prześlakiewicz

Jan Przywara, Przewodniczący Zarządu GSP PARTNER podsumowuje:
– Współpraca rozwija się bardzo prężnie, coraz
szersze obszary międzynarodowych kontaktów są nią
obejmowane. Coraz więcej też osób bierze udział
w naszych wycieczkach i spotkaniach.
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SENIORZY

Piknik integracyjny
Działalność Klubu Seniora z Komprachcic nie
zwalnia – jego członkowie spotkali się podczas
integracyjnej uroczystości na boisku przy ul. Rolniczej ze swoimi rówieśnikami z Opola. „Seniorzy
z Przyszłością” – bo tak nazywa się organizacja
opolska przyjechali do Komprachcic w liczbie
ponad trzydziestu osób. Z koleżankami i kolegami
z naszej gminy bawili się doskonale.
Takie spotkania mają dla seniorów z Komprachcic
szczególne znaczenie – nie tylko pozwalają poszerzać
krąg znajomych, czy wspólnie uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach – to również szansa
na integrację własnej grupy. Podczas ostatniego

spotkania z klubem z Opola wszystko, co zostało
przygotowane, w tym również poczęstunek to zasługa członków seniorów z Komprachcic.
- Przygotowaliśmy wszystko z własnych, klubowych
środków, wodzireja zasponsorował nam dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji – pan Arkadiusz Tabisz,
obecny był zastępca wójta – pan Waldemar Chmiel
– mówi Monika Poremba, szefowa komprachcickich
seniorów.
W sierpniu nasz Klub spotka się z grupą z Kotorza
Małego, która odwiedziła naszą gminę podczas
karnawału. We wrześniu nastąpi rewizyta w Opolu.
- Oni są zachwyceni możliwościami, jakie mamy
w naszej działalności: boiska, siłownie, salę w Sa-

morządowym Ośrodku Kultury. Jednak wieś ma
większe możliwości – podsumowuje pani Monika.
Seniorzy wybrali się także na nieco dłuższą wycieczkę do gminy Murów, gdzie podziwiali jeden
z najciekawszych zabytków technicznych regionu
– Muzeum Odlewnictwa. Był to jeden z etapów
wycieczki do Nadleśnictwa Kup (gm. Dobrzeń Wielki),
które oferuje ciekawe spotkania w ramach edukacji
leśnej. Podczas planowania tej wycieczki okazało się,
że w Budkowicach działa prężnie senioralne koło
i właśnie z jego członkami spotkali się mieszkańcy
gminy Komprachcice.

Monika Prześlakiewicz

FORUM SENIORÓW

RĘKODZIEŁO

Seniorzy mają głos

Papierowe kwiaty

Monika Poremba uczestniczy w projekcie „Seniorzy mają głos”, by skuteczniej i oryginalniej
zarządzać klubem zrzeszającym starszych mieszkańców gminy Komprachcice. Pierwsze, inicjujące
projekt spotkanie, ma już za sobą.
W ramach tego projektu powstanie Forum Seniorów, które będzie liczyć 36 osób i którego celem
z jednej strony jest dążenie do aktywizacji środowisk
senioralnych w województwie, a z drugiej – bycie
głosem osób starszych w tworzeniu odpowiednich
warunków do życia w regionie.

- Chodzi o to, aby nic, co nas dotyczy nie działo
się bez naszego udziału. Do następnego spotkania
mamy się zastanowić nad możliwością i propozycją
zmian, które ułatwią nam życie, na przykład tych
dotyczących edukacji, bezpieczeństwa, czy komunikacji – wymienia Monika Poremba.
Zdaniem szefowej Klubu Seniora jednym z pierwszych i łatwo zauważalnych problemów jest fakt, że
„Karta Seniora” dotyczy tylko mieszkańców miasta,
a nie obszarów wiejskich, a przecież zniżki pozwalałyby korzystać z ofert tej karty wszystkim seniorom.

Klub Seniora w Komp

Zaprasza do udziału w

rachc

Własnoręcznie wykonane prezenty trafiły w ręce
organizatorów „Forum dla Seniorów”, organizowanego w stolicy województwa 10 lipca br. Seniorzy
z Komprachcic specjalizują się w wykonywaniu ozdób
z papieru – zwłaszcza kwiatów. Obecnie trwają też
przygotowania do ozdobienia stołów dożynkowych.
Staną na nich wykonane z papierowej wikliny wazoKajetan Syguła niki, w których prócz astrów z bibuły będą również
zboża i zioła.
– Docelowo musimy przygotować czterdzieści takich
kompozycji – mówi Monika Poremba, która razem
z koleżankami będzie pracować również przy powstawaniu korony dożynkowej.

ach
wycieczce w Bieszic
czady

Planowany termin: 4,5
,6 września 2017 r.
Nocleg w schronisku,
wyżywienie (śniadan
ia, obiadokolacje)
W programie: zwiedza
nie Przemyśla, Leżajsk
a, Łańcuta, Sanoka, So
Wyjazd autokarem.
liny
Zainteresowanych pro

Jesienią w Opolu odbędą się Targi Senioralne – już
teraz Klub Seniora z Komprachcic planuje w nich
udział i przygotowuje rękodzielnicze produkty
na własne stoisko.

simy o kontakt i wpłat
y: 695 037 540 (Mon
ika Poremba)
oraz w sklepie „Pod Jed
nym Dachem” p. Fam
uły
Koszt dla członków klu
bu: 330 zł
Koszt dla osób spoza
klubu: 340 zł
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KOMPRACHCICE

Festyn dla dzwonów i organów
Blisko czterdzieści osób – z Rady Parafialnej oraz (dzielnica Opola), a także wesprzeć remont kościelRady Sołeckiej Komprachcic – zaangażowało się nych organów i dzwonów. Jak mówi ks. Proboszcz,
Winfried Watoła, prace remontowe już trwają:
w organizację dorocznego festynu.
– Naprawę organów zakończymy w przyszłym roku.
Komprachcicka parafia skupia wiernych ze stolicy To duże przedsięwzięcie. Bardzo mnie cieszy, że ten
gminy oraz Osin – to właśnie mieszkańcy tamtego festyn parafialny cieszy się powodzeniem i że miesztego sołectwa zadbali o smaczny poczęstunek pod- kańcy odczuwają potrzebę bycia we wspólnocie.
czas tegorocznego festynu parafialnego. Na imprezę
Monika Prześlakiewicz
przybyło mnóstwo gości – mieli okazję usłyszeć
zaprzyjaźnioną orkiestrę dętą ze Szczepanowic

Joachim Labusga, sołtys Komprachcic:
- Organizujemy ten festyn wspólnie z Osinami, których
mieszkańcy w tym roku bardzo nam pomagają, zwłaszcza w przygotowaniu stoisk gastronomicznych. W tej
edycji zbieramy na remont dzwonów – nowy napęd i
serca – które już zostały zrobione oraz organów. Zawsze zbieramy na kościół, ten plac, na którym odbywa
się impreza, został przygotowany z datków festynowych, grota, całe zagospodarowanie terenu.

HONOROWY OBYWATEL

Grzegorz Lachowicz
Rada Gminy Komprachcice w dniu 28 czerwca
2017 uchwała nr XXVII.185.2017 nadała tytuł
„Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice”
Grzegorzowi Lachowiczowi jako wyróżnienie
w uznaniu zasług przez społeczność Gminy Komprachcice, w szczególności w dziedzinie rozwoju
i promocji sportu.

Grzegorz Lachowicz, mieszkaniec Opola, od sześciu
lat związany jest z drużyną BERLAND Komprachcice,
którą budował niemalże od podstaw, jako menadżer
i kierownik drużyny. To między innymi dzięki niemu
już w pierwszym sezonie drużyna z Komprachcic
awansowała z II do I ligi, a w poprzednim sezonie
miała sporą szansę na awans do ekstraklasy (z czego
zresztą nie rezygnuje!). Przy sekcji seniorów Berland
Komprachcice działa także drużyna młodzieżowa,

odnosząca już pierwsze sukcesy. Tytuł Honorowego
Obywatela to zasłużone wyróżnienie za osobiste
zaangażowanie, sumienność, rzetelność, obowiązkowość, starania i trafne decyzje Grzegorza Lachowicza,
a tym samym budowanie sukcesu, który spaja środowisko sportowe, a także buduje pożądany wizerunek
Gminy Komprachcice w województwie i w kraju.

JUDO

Pracowity czerwiec w sekcji Judo Komprachcice
Mijający rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń,
które odbywały się w grupach judo. Młodzi sportowcy powoli zaznaczają swoje miejsce na mapie tej
dyscypliny. Wielkim wyróżnieniem dla grupy judo
była nominacja do prestiżowych „Komprachcickich
Orłów”. Z pewnością będzie to ogromną motywacją
do dalszej pracy i wyników sportowych.
Ostatni miesiąc szkolny, podobnie jak cały rok, był
pracowity dla młodych judoków. Poza sobotnimi
zajęciami dodatkowymi, wzięli udział dn. 24.06 w
festynie organizowanym w Osinach. W wakacyjnych nastrojach prezentowali swoje umiejętności
sportowe, sprawność fizyczną, kulturę zachowania

na macie i poza nią. W tak przemiłej atmosferze
młodzież nie chciała schodzić ze sceny, na której
ułożona była mata.
W sekcji judo wakacje rozpoczęły się dopiero 26.06
kiedy to część młodych judoków wspaniale zdała
trudny egzamin z padów, trzymań, słownictwa japońskiego i wielu innych elementów, uzyskując tym
samym 6 kyu oraz przepustkę do kolejnego stopnia
wtajemniczenia w dyscyplinę.
Do zobaczenia na sali judo we wrześniu.

Beata Śmieja
Wydawca:

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

Wild Boat – Kajetan Syguła
Chrzelice 175/3, 48–220 Łącznik
na zlecenie Gminy Komprachcice
nakład: 1000 egz.

Redakcja:

Monika Prześlakiewicz
Kajetan Syguła

Skład i druk:

Drukarnia „Sady”, Krapkowice

