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STAWIAM NA ROZWÓJ – rozmowa z Wójtem Gminy Komprachcice, Leonardem Pietruszką
Mimo zawirowań, trudnego budżetu na rok 2017,
spowodowanego odejściem od 1 stycznia br. dwóch
sołectw i włączeniem ich w granice miasta Opola,
samorząd Komprachcic nie zwalnia. Wciąż nowe
projekty, nowe wyzwania…
– Nie rezygnujemy z rozwoju gminy, mimo trudniejszej sytuacji finansowej. Staramy się mimo wszystko
zapewnić właściwe warunki do zamieszkania i wysoki
standard życia obecnym i przyszłym mieszkańcom.
Dlatego też szukamy dofinansowań w ramach różnych
programów, partnerów, z którymi możemy wspólnie
składać wnioski, bardzo doceniamy pomoc sołectw,
takich jak Wawelno, których mieszkańcy powodują,
że jest duża szansa na pozytywną zmianę.
Jakie projekty, zwłaszcza te inwestycyjne, są obecnie realizowane, bądź też będą w najbliższym czasie?
– Gmina Komprachcice złożyła kilka wniosków w różnych programach. O części z nich już możemy powiedzieć, że będą realizowane, na rozstrzygnięcie
niektórych jeszcze czekamy. Niestety, wiemy też,
że przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury
na razie nie będzie możliwa ze środków zewnętrznych.
Będziemy przeprowadzać rewitalizację parku dworskiego w Domecku, na którą otrzymaliśmy wsparcie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020, w działaniu wdrażanym przez
Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”. To kwota czterysta pięćdziesiąt  tysięcy
złotych. Zakończenie rewitalizacji nastąpi w przyszłym
roku. To ważne zadanie dla całej gminy, ale przede
wszystkim dla mieszkańców sołectwa i okolic, którzy
od dawna samodzielnie, dzięki działającemu w Domecku stowarzyszeniu, w ramach różnych projektów
również wspierali ratowanie parku. Myślę, że to będzie
perełka i historyczna, a także przyrodnicza wizytówka
naszej gminy.
Są też projekty realizowane w ramach partnerstw…
– Tak, są to projekty, które składamy w ramach Aglomeracji Opolskiej. Razem z innymi gminami będziemy
budować sieć dróg rowerowych, na naszym terenie
będzie to trasa Komprachcice – Ochodze, około trzy
i pół kilometra drogi. Inwestycja kosztowna, bo warta  
aż pięć i pół miliona złotych, ale otrzymane dofinansowanie jest na tyle wysokie, że damy radę. Niebawem
będziemy podpisywać umowę w tej sprawie.

o których marzą. Co więcej, stan techniczny obiektu,
przede wszystkim sufit, obecnie wymaga naszej natychmiastowej interwencji – dlatego też, mimo nie
otrzymania wsparcia ani ze środków województwa
opolskiego, ani z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu remontu etapami. Jeszcze w tym roku ogłosimy
przetarg na modernizację sufitu. Zamierzamy też już
niebawem przeprowadzić audyt energetyczny, który
nam wskaże, czy mamy szanse osiągnąć wymagane
wskaźniki w ramach termomodernizacji tego budynku. Jeśli tak – będziemy składać projekt w ramach
Aglomeracji Opolskiej.
W ramach Budżetu Obywatelskiego Marszałka
Województwa Opolskiego będzie opracowywana
dokumentacja na ciąg pieszo-rowerowy w Wawelnie, czy jest szansa na zmieszczenie się w terminie,
który upływa z końcem roku?
– Oczywiście, o tym, że mamy takie terminy wiedzą
trzy strony: my, urząd marszałkowski oraz prezydent
Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski. Pan Marszałek i jego
służby zdają sobie sprawę, że niewykorzystanie tej
dotacji skutkować będzie utraceniem tych pieniędzy,
więc na pewno nie mogą sobie pozwolić na opóźnienie
w tej kwestii. Co ważne, opracowanie tej dokumentacji
daje nam podstawy do wnioskowania w ramach Aglomeracji Opolskiej, razem z miastem Opole, o wsparcie
na ograniczenie niskiej emisji. Dokumentacja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego będzie
dotyczyć odcinka od kapliczki Św. Rocha w kierunku
Wawelna, i z centrum tego sołectwa w kierunku na Prądy, do ostatnich zabudowań. Natomiast niezależnie
od wszystkiego, skrzyżowanie w stronę Sokolnik –
zarówno dokumentacja, jak i przebudowa – będą już
realizowane poza tym projektem, ze środków własnych
Zarządu Dróg Wojewódzkich.

dróg po budowie kanalizacji i wreszcie remonty dróg
i chodników, spowodowane po prostu ich eksploatacją, we wszystkich sołectwach. Wstępne wyliczenia
dotyczące kosztów remontów dróg i chodników
to blisko piętnaście milionów złotych. Musimy więc
wybierać, czy sięgać po wsparcie w wysokości nawet
80–85 procent wartości inwestycji, czy rzucać się
na te inwestycje, które musielibyśmy finansować
z własnych środków. Zdecydowałem, że w tej kadencji
postawimy na wykorzystanie środków zewnętrznych,
zwłaszcza, że ich napływ niebawem się już skończy.
Być może już w tym roku mieszkańcy Komprachcic,
a zwłaszcza ulicy Siennej będą mogli bezpiecznie
przemieszczać się w bardzo newralgicznym miejscu
stolicy gminy: skrzyżowaniu Siennej z Opolską…
– Tak, od kilku dni jesteśmy właścicielem budynku,
który ograniczał zarówno pole widzenia osób wyjeżdżających, czy wychodzących z ulicy Siennej, ale też
nie pozwalał na realizację inwestycji drogowej przez
powiat opolski. Ten dom jest zrujnowany i konieczna
jest jego rozbiórka. Kilka miesięcy trwała procedura,
bardzo trudna, ustalenia spraw formalnych, ustalenia
właścicieli, jedynych spadkobierców. W 1988 roku
zmarł właściciel tego domu, dwa lata później jego
żona, w ramach testamentu masa spadkowa przeszła na dzieci, część z nich wyjechała do Niemiec,
a w Polsce został tylko jeden spadkobierca, obecnie
osiemdziesięcioletni, mieszkaniec gminy Dąbrowa,
który bardzo nam pomógł w wyprowadzeniu całej
dokumentacji. Przypomnijmy, że w tym właśnie miejscu,
została potrąca starsza pani, która w konsekwencji
tego wypadku zmarła. Konieczna i zgłaszana przez
mieszkańców wielokrotnie była inwestycja związana
z przebudową tego skrzyżowania. Teraz, gdy dzięki
zakupowi domu i jego rozbiórce uzyskamy dodatkowy
teren, powiat opolski deklaruje, że jeszcze w tym roku
wybuduje tam płaskie rondo. Zarówno na wykup, jak
i na  wyburzenie budynku środki są zabezpieczone
w budżecie, więc rozbiórkę chcemy przeprowadzić
do końca wakacji, tak, by dzieci, które będą wychodziły
1 września do szkoły, czuły się już bezpiecznie.

Kończy się też remont szkoły podstawowej w Wawelnie. Czy to zadanie również było realizowane
w ramach wsparcia unijnego?
– Nie, na tego typu inwestycje nie ma dotacji. Remont szkoły przeprowadzamy z własnych środków.
Placówka wymagała poprawy standardu, a wdrożenie
reformy edukacji przyspieszyło konieczność podjęcia
się tego remontu. Pamiętajmy, że wcześniej do szkół
w Wawelnie oraz placówki w Domecku przenieśliśmy
oddziały przedszkolne, teraz musimy przygotować Jakie jeszcze inwestycje czekają samorząd i mieszkańców?
miejsca dla kolejnych klas.
– Przed nami jeszcze wiele projektów, bo potrzeb
Nie udało się pozyskać środków na przebudowę i problemów jest wiele. Na przykład, w Ochodzach
Samorządowego Ośrodka Kultury, jaki jest plan i w Wawelnie nie ma chodników. Ani metra. Oczywiście jest nadzieja zmiany tej sytuacji związana Dziękujemy za rozmowę.
związany z tą jednostką?
– Mamy gotowe koncepcje rozbudowy tego obiektu, z realizacją projektów, o których już wspomniałem,
ośrodek działa doskonale, brakuje mu tylko prze- ale to będzie trwać, a bezpieczeństwo mieszkańców
strzeni do organizowania wydarzeń kulturalnych, jest dla nas najważniejsze. Kolejna sprawa – remonty
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Dzień integracji
Jak każdego roku, także i w tym, odbył się latem Dzień Integracji z czeskim
partnerem Gminy Komprachcice. Organizacją imprezy zajęło się Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER”. Do Komprachcic zjechało
kilkudziesięciu Czechów, wśród nich ekipa turystycznego koła seniora
z Mesto Albrechtice.
22 lipca br. w kompleksie sportowym przy ulicy Rolniczej w Polskiej Nowej Wsi
odbyło się doroczne święto integracji między Polską a Czechami. Na zaproszenie
GSP „PARTNER” przyjechało do gminy Komprachcice blisko czterdziestu Czechów
– mieszkańców partnerskiej gminy Mesto Albrechtice. Wśród nich członkowie
koła turystycznego seniorów z tej gminy. Miejsce spotkania nie było przypadkowe – prócz rozmów, gier i zabaw, uczestnicy wydarzenia chętnie wykorzystali
sportowe urządzenia, zwłaszcza zewnętrzną siłownię. Czesi, jak zwykle, przywieźli
ze sobą doskonałe nastroje i wiele pomysłów na realizację wspólnych projektów
– zwłaszcza tych turystycznych. Seniorzy z Mesto Albrechtice, działający w kole
turystycznym, organizują na swoim terenie wiele wypraw i wycieczek, pokonując
pieszo dziesiątki kilometrów.
POLSKA NOWA WIEŚ

MASTER TRUCK 2017
Zlot Master Truck 2017 jak w każdej edycji, tak i teraz skupił rzesze
fanów ciężarowych, oryginalnych samochodów. Do Polskiej Nowej Wsi
po raz kolejny ściągnęły najciekawsze ciężarówki w Polsce, chociaż nie
zabrakło i innych pojazdów, które właściciele postanowili zaprezentować
sympatykom tuningowanych aut.
Wśród wystawców (blisko 700) nietuzinkowych pojazdów byli tym razem właściciele samochodów z Czech, Słowacji, Niemiec, Holandii, Norwegii, Łotwy
i Polski. Należy odnotować, że nie tylko samochody tuningowane były atrakcją
tegorocznego zlotu, ale również edycje klasyczne marek.
Imprezie towarzyszyły wydarzenia okolicznościowe: zabawy, konkursy, pokazy,
koncerty i wyjątkowy w swojej skali Master Truck of Light. Podczas tego „świetlistego” czasu ogłoszone zostały wyniki na najpiękniejszy samochód zlotu (wybierają
zwiedzający). W tegorocznej edycji wygrała ciężarówka DAF „Alien” firmy Tom-Tech
z Gdańska, drugie – Scania (Drewnoland), a trzecie – również Scania (Matras). Swoje
nagrody przyznawali również uczestnicy zlotu, którzy docenili Scanię „Dywizjon
303” firmy Repiński Transport.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Opolu zaprasza do udziału w projektach:
„Nowe kwalifikacje-większe możliwości” (adresowany
do mieszkańców województwa opolskiego), w którym
przewidziano trzy szkolenia:
1. „Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”
2. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”
3. „Elektryk + szkolenie na uprawnienia elektryczne: świadectwo kwalifikacji
E gr. 1”
„Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości
dla regionu” (adresowany dla mieszkańców terenu Aglomeracji Opolskiej),
w którym przeprowadzone będą dwa 2 rodzaje szkoleń:
1. Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych (bezterminowe
uprawnienia) z przygotowaniem do zawodu dekarz-blacharz
2. Hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod.kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E
W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe
zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status uczestnika/uczestniczki na
rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby pracujące, nieaktywne,
jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się. Szkolenia
kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności osób z obszarów wiejskich,
osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób powyżej 50 roku życia.
Zajęcia odbywać się będą przeważnie w trybie weekendowym.
Więcej informacji w biurze Projektu: Wojewódzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, lok.9-10
tel. 77 400 33 14; 77 4163263 ; 509 241 372, 607 601 637,
e-mail: msp@wzdz.opole.pl; kursy@wzdz.opole.pl
oraz na stronie www.wzdz.opole.pl
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WAWELNO

Sukces tkwi w ludziach
Sołectwo Wawelno, reprezentowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno oraz Grupę
Odnowy Wsi zorganizowało festyn z okazji dwudziestolecia programu „Odnowa Wsi w Województwie
Opolskim”. Na ten wyjątkowy dla społeczności
całej gminy Komprachcice dzień stowarzyszenie
pozyskało dotację w ramach otwartego konkursu
ofert organizowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego. Impreza odbyła się 12 sierpnia br.
(sobota), a uczestniczyli w niej: władze województwa opolskiego, władze gminy, przedstawiciele
zaprzyjaźnionych sołectw z terenu innych gmin,
mieszkańcy Wawelna oraz pozostałych wsi gminy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Sołtys Józef Kremer i Przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno - Ditmar Galista – liderzy
programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim” otrzymali w prezencie od sołectwa Chróścina
(gm. Dabrowa) zdjęcie tamtejszego stawu, wykonane
w technologii nadruku wielkoformatowego na płótnie.
Wcześniej – również  z okazji jubileuszu programu –
społeczność Wawelna podarowała Chróścinie głaz
z napisem upamiętniającym tę rocznicę.
Uczestnicy festynu brali udział w turnieju sołectw, gdzie
prócz finezji w rzucaniu np. kaloszem, szybkości i celności
trzeba było wykazać się dużą dawką poczucia humoru.
Do Wawelna tego dnia zjechało wielu przedstawicieli
zaprzyjaźnionych wsi. Każda otrzymała bon wartości 100
zł na zakup drzew i specjalną tabliczkę, która przy tych
drzewach powinna zostać umocowana. W ten sposób
idea odnowy wsi, głoszona przez społeczników z Wawelna, rozprzestrzenia się w regionie. Tego dnia odbyła
się również wystawa prac plastycznych wykonanych
przez dzieci z obszaru gminy Komprachcice w ramach
konkursu „Jak widzę moją wieś odnowioną za 20 lat” –
każdy z uczestników konkursu otrzymał wartościowe
nagrody. Gościom zaprezentowano także fotografie
z działalności sołectwa, a zwłaszcza te przedsięwzięcia,
które wynikały z uczestnictwa w programie „Odnowa
Wsi”: „Wielkopostne kołatanie”, „Organizacja pracowni komputerowej”, „Wodzenie Niedźwiedzia”, „Noc
Świętojańska”, festyn „Pieczony Ziemniak”, spotkanie
ze świętym Mikołajem, Marcińskie Rogale w dn. św.
Marcina, zagospodarowanie stawu Gliniok i wiele innych.
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Sierpniowa impreza w Wawelnie składała się z dwóch dni: festynu z okazji jubileuszu oraz z sportowego turnieju dla wszystkich
dzieci (ten odbył się w niedzielę 13 sierpnia br.). Dopisała pogoda, więc na stadionie zjawiły się całe rodziny, które mogły bawić się
wspólnie i smakować przepyszne kołacze przygotowane przez piekarnię z Jemielnicy, będącą posiadaczem certyfikatu uprawniającego do promowania tego wyjątkowego dziedzictwa kulinarnego Opolszczyzny.
Podczas imprezy z okazji dwudziestolecia programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim” na scenie zaprezentowały się również
lokalni artyści: orkiestra dęta samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach oraz
Joanna Wicher z Domecka, a także kabaret
„Wesoła Kapela Bez Nut” i zespół Music Box,
który przygrywał podczas sobotniej wieczornej zabawy tanecznej. Współorganizatorami
imprezy byli: Urząd Gminy Komprachcice,
Sołtys i Rada Sołecka wsi Wawelno, jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowy Zespół
Sportowy „Gazownik”, TSKN DFK Wawelno.

Poseł na Sejm RP, Ryszard Galla nie mógł osobiście przybyć na uroczystość, ale w adresowanym do społeczności Wawelna liście gratulacyjnym wskazał na źródło sukcesów sołectwa:
„Projekt Odnowy Wsi (…) nie miałby szans
powodzenia bez osobistego zaangażowania
mieszkańców i ich wytrwałości w dążeniu do
zamierzonych celów. Biorąc odpowiedzialność
za przyszłość swojej miejscowości, sprawiają,
że Wawelno wyróżnia się swoim wzorcowym
charakterem społecznym i stanowi przykład
miejsca, w którym tradycja i kultura darzone
są szczególnym szacunkiem”. Również Poseł
Ryszard Wilczyński, który był inicjatorem
wdrożenia programu w naszym województwie przesłał organizatorom słowa uznania,
życząc mieszkańcom sołectwa oraz wszystkim
uczestnikom programu niesłabnącej wytrwałości i licznych sojuszników w podejmowaniu
działań na rzecz rozwoju opolskich wsi.
Wawelno w ramach programu „Odnowa Wsi
w Województwie Opolskim” zajęło w 2010
roku II miejsce za projekt „Budowa wiaty wolnostojącej w Wawelnie”, a w 2014 roku również
II miejsce za projekt „Ocalić od zapomnienia
– tradycja przede wszystkim” (oba projekty
zgłoszone w kategorii: „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi” w ramach konkursu „Piękna Wieś
Opolska”).
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KOMPRACHCICE, OCHODZE

Szydełkomania opanowała gminę
Dziesięć kilogramów włóczki, trzydzieści
szydełek i grupa artystycznie oraz społecznie
zaangażowanych dziewcząt – tyle wystarczyło, by zachęcić blisko siedemdziesiątkę
mieszkańców gminy Komprachcice do tworzenia własnych, niebanalnych prac.
Kończą się już warsztaty organizowane w ramach
projektu „Walczymy szydełkiem, nie mieczem”, realizowanego przez fanów szydełkowania, którzy
uzyskali na promocję swojej pasji wśród mieszkańców gminy dotację z programu „Działaj Lokalnie”.
Niebawem zacznie się kolejny etap projektu – zagospodarowanie terenu przy samorządowym Ośrodku
Kultury na „Skwerek Artystyczny”. Ostatnie zajęcia
w ramach projektu odbędą się 21 sierpnia. Z początkiem września grupa działająca przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Komprachcicach rozpocznie
prace terenowe przy obiekcie. Zostały już zakupione
stojaki na rowery, ławeczka w kształcie pięciokąta,
szydełkowane są parawany.
- Zabieramy się za skwerek artystyczny, koleżanki
załatwiają urządzenia, które pozwolą nam rozbić beton,
ale nie ukrywam, że każda pomoc – również taka, ale
i samych mieszkańców, którzy chcieliby pomóc przy
porządkowaniu tego terenu – będzie mile widziana
– mówi Linda Wencel, liderka akcji, zachęcając do

zgłaszania udziału w tworzeniu skwerku (kontakt przez
Samorządowy Ośrodek Kultury lub bezpośrednio
z Lindą Wencel).
Teren przy SOK zostanie obsadzony roślinami i ozdobiony pracami wykonanymi w trakcie projektu.
- Niektóre osoby zabierają swoje prace do domów i tam
też szydełkują – zdradza Linda Wencel. W sierpniu grupa spotkała się na plenerowych warsztatach w Ochodzach – piknikowa forma zajęć zachęciła zwłaszcza
dzieci do sięgnięcia – czasami po raz pierwszy – po szydełko. Altana w Ochodzach została ozdobiona pierwszym z zaplanowanych elementów (na zdjęciu wyżej).
- Na zajęciach w Ochodzach dzieci robiły – jak mówiły
- przede wszystkim bransoletki, czyli pierwsze kroki
w szydełkowaniu: łańcuszek – mówi pani Linda i podsumowuje ten etap projektu: - Nie spodziewałam się, że
będzie aż tak duży odzew na naszą propozycję uczenia
się szydełkowania. Coraz więcej osób kontaktuje się ze
mną na Facebooku, chwalą się tym, co robią, dopytują,
proszą o pomoc w wyjaśnianiu schematów. Zrobiliśmy
też kilka zajęć na półkoloniach, na każdym z turnusów
utworzyła się grupa kilku osób, która zapamiętale
szydełkowała, podczas, gdy inni na przykład rysowali.
Świetnie sobie radzą chłopcy i bardzo chętnie biorą
udział w szydełkowaniu.

OSOBOWOŚCI

Joachim Labusga

Sołtys Komprachcic działalność społeczną ma
we krwi, przez ponad dwadzieścia lat był prezesem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Komprachcicach (teraz jest Prezesem Honorowym), działa przy organizacji największych
komprachcickich imprez , jak „Mikołaje”, czy
„Festyn Parafialny”, a teraz przed nim poważny
sprawdzian: organizacja gminnych dożynek.

Pan Joachim zdecydował o podjęciu się pełnienia roli
sołtysa trzy lata temu – to jego pierwsza kadencja,
ale ponieważ potrafi skupić wokół siebie ludzi równie zaangażowanych społecznie, funkcja ta daje mu
wiele satysfakcji.
- Staram się wychodzić do ludzi. Ponieważ mieszkam
już pod koniec Komprachcic, podatek zbieram zawsze
w Urzędzie Gminy. To jednak centrum i każdemu łatwiej
dotrzeć. Coraz częściej też mieszkańcy dzielą się ze
mną swoimi bolączkami, wskazują na różne problemy,
dzielą się pomysłami – mówi sołtys Komprachcic.
Zasadą pana Joachima jest skupianie się na najważniejszych zadaniach, jak sam twierdzi „nie ma co łapać
kilku srok za ogon” – dzięki temu ma wszystko dopracowane do ostatniego punktu. Podobnie rzecz się ma z
organizacją dożynek, które w tym roku przygotowuje
właśnie sołectwo Komprachcice.
- Na dożynki otrzymałem określoną kwotę – piętnaście tysięcy złotych – w ramach budżetu gminnego.
Cały program, niemal wszystkie wydatki, zamknął
się obecnie tą kwotą pomniejszoną o pięćdziesiąt
złotych. Staramy się jeszcze zdobyć środki na obiad

dla zaproszonych gości, ale jestem dobrej myśli, że
to też się uda – deklaruje Joachim Labusga.
Sołtys ma doświadczenie w organizacji dużych imprez
– jako prezes OSP przygotowywał jubileusze jednostki, w których brało udział po kilkuset uczestników,
wie, jak zadbać o bezpieczeństwo i łączy ludzi w imię
wspólnego celu.
- To nie zawsze jest łatwe, każdy z nas jest inny,
poza tym teraz ludzie żyją szybciej, niekoniecznie
są zainteresowani tradycją. Mam jednak nadzieję,
że dożynki pokażą, że potrafimy się dobrze bawić.
Czeka nas też kilka niespodzianek, między innymi
związanymi z prezentacją dawnego sprzętu rolniczego – zapowiada sołtys, zapraszając do udziału w
tegorocznym święcie rolników.
Na zdjęciu: Joachim Labusga – sołtys Komprachcic
podpisuje zaproszenia na gminne dożynki. Zgodnie
z ustaleniami każde sołectwo wystawiające koronę
podczas tegorocznej imprezy, zostanie docenione
przez organizatorów. Na dożynkach powiatowych
gminę Komprachcice będzie reprezentować sołectwo Komprachcice.
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Przygotowania do sezonu
Wakacje spokojnie płyną a przygotowania do nowego sezonu idą pełną parą. Od września sekcja
młodzieżowa OSiR Komprachcice będzie liczyła 4
grupy treningowe. Juniorzy młodsi (rocznik 2002)
oraz młodzicy (2003 -2004) będą trenowali pod
okiem trenera – Macieja Nawrockiego. Grupa
dzieci (2005 – 2006) pod okiem trenera – Witolda
Kawuloka, a najmłodsza grupa naborowa (kl.
I – IV) pod okiem trenera – Andrzeja Bartnika.
Juniorzy młodsi oraz młodzicy rozpoczęli przygotowania do sezonu 25 lipca zajęciami na Orliku, następnie
wyjechali na obóz sportowy do Ustki. Od 16 sierpnia
treningi odbywają się na hali w Komprachcicach. Podczas przygotowań zaplanowano mecze sparingowe,
juniorzy młodsi zmierzą się z drużyną Gwardii Opole,
a młodzicy z Orłem Opole. Obie grupy wezmą udział
w turnieju ŚWIDNICA CUP w dniach 1 -3 września,
następnie 9 września juniorzy młodsi zagrają w Grodkowie w Memoriale im. Z. Zielonki. Od września obie
grupy będą trenowały po 4 razy w tygodniu (poniedziałek, środa i sobota na hali, wtorek lub czwartek
na Orliku).
Grupa dzieci (2005 – 2006) rozpoczyna treningi
na hali od poniedziałku 28 sierpnia godz. 9.00. Tre-

ningi będą się odbywać w ostatnim tygodniu wakacji
codziennie o tej samej godzinie. Od września grupa
dzieci będzie trenować 2 lub 3 razy w tygodniu,
szczegóły będą znane wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego. Najmłodsza grupa naborowa będzie
trenować 2 razy w tygodniu, również szczegóły będą
znane w późniejszym czasie. Zajęcia dla grupy naborowej będą się odbywały w ramach projektu „Gramy
w ręczną”, gdyż udało się i SP w Komprachcicach oraz
SP w PNW zostały zakwalifikowane do tego projektu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców, którzy
chcieliby rozpocząć swoją przygodę z piłką ręczną
na treningi.
Gorąco zapraszamy również firmy, które chciałyby
wspomóc rozwój piłki ręcznej w Komprachcicach

jednocześnie dziękując tym sponsorom, którzy
wspierają już nasz klub.
Treningi:
Rocznik 2002
Poniedziałek – godz. 17:30
Środa – godz. 17:30
Sobota – godz. 10:30
Wtorek lub czwartek – orlik
Roczniki 2003–2004
Poniedziałek – godz. 16:00
Środa – godz. 16:00
Sobota – godz. 9:00
Wtorek lub czwartek – orlik

Sparingi:
16.08

16:30

Gwardia Opole (2001) – OSiR  

Tułowice

2002 – 2003

23.08 16:30

Orzeł Opole – OSiR

Opole

2003 – 2004

26.08 10:30

OSiR – Gwardia Opole (2001)

Komprachcice

2002 – 2003

28.08 16:00

OSiR – Orzeł Opole

Komprachcice

2003 – 2004

30.08 16:00

OSiR – Orzeł Opole

Komprachcice

2003 – 2004

OSIR

Aktywne wakacje
Jeszcze do 1 września Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach zaprasza na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży, organizowane pod
okiem wykwalifikowanej kadry.
Miejsce: Hala OSiR w Komprachcicach
Godziny: 9:00 do 14:00 (od 28 sierpnia do 1 września

- w godz. od 11:00 do 14:00)
W każdy piątek wyjazd na basen „Delfin” do Krapkowic (zbiórka: godz. 9:00, kąpiel od 10:00 do 12:00,
powrót ok. 13:30–14:00)
Udział w zajęciach jest bezpłatny, uczestnicy wyjazdów
na basen pokrywają jedynie koszt biletu w cenie 12 zł

(na zajęcia oraz wyjazd na basen niezbędna będzie
zgodna rodziców lub opiekunów).
Organizatorzy: OSiR Komprachcice, GKS Komprachcice, Victoria Domecko, LKS OSiR Komprachcice, Sukces
Komprachcice

PIŁKA NOŻNA

Towarzysko w Wawelnie

Trzy drużyny piłkarskie z Niewodnik, Wrzosek i Wawelna (gospodarz turnieju) rozegrały 15 sierpnia br. mecze na wawelskim stadionie. Przy pełnym słońcu i w wysokiej temperaturze sportowcy dawali z siebie wszystko. Turniej miał charakter towarzyski i integracyjny. Sportowcy grali fair, a publiczność gorąco ich dopingowała.
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SPORT

Podsumowanie sezonu 2016/2017 drużyny OSiR Komprachcice
Zapowiedź sezonu:
W sezonie 2015/2016 zespół z Komprachcic zakończył rozgrywki na wysokim 5. miejscu. Wynik ten był
dużym sukcesem dla klubu. W nowy sezon 2016/2017
drużyna weszła w osłabionym składzie personalnym.
Nadchodzące rozgrywki 2 ligi zapowiadały walkę o wysokie cele, utrzymanie dotychczasowego poziomu gry
oraz pozycji w tabeli. Wyniki ligowe nie przyniosły
jednak oczekiwanych sukcesów. Mimo to, drużyna
wielokrotnie pokazała się z dobrej strony, zaskakując
zarówno przeciwników, jak i bukmacherów. Kolejny raz
sprawdziła się zasada, że sport jest nieprzewidywalny.
Rozpoczęcie sezonu:
Inaugurację sezonu nasz zespół rozpoczął od zdecydowanego zwycięstwa z nieprzewidywalną drużyną
z Konina. Pierwsze meczu OSiR były spotkaniami, które
napawały optymizmem. Zespół odniósł zwycięstwo
z Tęczą Kościan, aby następnie ulec w zaciętym spotkaniu z faworytem ze Świdnicy oraz w wyjazdowym
meczu w Dzierżoniowie. W następnej kolejce, przed
własną publicznością, pokonał Bór Oborniki Śląskie.
W kolejnych meczach zespół przeplatał przegrane
mecze z Zieloną Górą oraz Swarzędzem, zwycięstwami
nad Brzegiem oraz Legnicą.

LUDOWY KLUB SPORTOWY „OSiR” KOMPRACHCICE
LUDOWY KLUB SPORTOWY „OSiR” KOMPRACHCICE

Wspierają nas

SPONSORZY

SEZON 2016/2017

SPONSORZY

GMINA
KOMPRACHCICE
GMINA
KOMPRACHCICE

SEZON 2016/2017

POWIAT
OPOLSKI
POWIAT
OPOLSKI

MIREK – SERVICE
Mirosław Sosna

MIREK – SERVICE
Mirosław Sosna

Niezwykłe spotkanie w Świebodzinie:
Na wyjątkowe uznanie zasługuje mecz, który nasza
drużyna rozegrała w Świebodzinie. Mecz, który od
początku wysoko prowadziła drużyna gospodarzy,
udało się ostatecznie zremisować, tym samym wywożąc
niezwykle ważny punkt z niewygodnego terenu.
Jak się później okazało, na kolejne równie dobre mecze
kibice OSiR musieli cierpliwie zaczekać. Słaba passa
zespołu sprawiła, że po 17. kolejce (porażka z Żagwią
Dzierżoniów) w ligowej pozycji OSiR spadł na 11. miejsce
zagrażające spadkiem z ligi.

DOŁĄCZ DO NAS
DOŁĄCZ DO NAS

Podsumowanie sezonu:
Pomimo zajęcia lokaty niższej niż w poprzednim sezonie,
zakończone rozgrywki przyniosły wiele pozytywnych
wniosków. Praktycznie przez cały rok zespół musiał się
borykać z ograniczeniami kadrowymi. Jednak komplikacje te, pozwoliły zarówno na wykształcenie liderów, jak
i na zdobycie doświadczenia meczowego zawodnikom
rezerwowym.
Mimo przeciwności zespół pokazał jak
Wiosenna pogoń:
W 21. kolejce nasz zespół zdobył kolejny ważny punkt ważne jest zaangażowanie całej drużyny, gra zespołowa
remisując derbowe spotkanie w Brzegu. Kolejne wywal- i wola walki.
czone punkty z przeciwnikami ze Swarzędza, Legnicy
i Świebodzina, pozwoliły na awans na 8. lokatę, którą Nowy sezon 2017/2018
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że z dniem
w tabeli udało się utrzymać do końca rozgrywek.
1.08.2017 rozpoczęły się przygotowania do nadcho-

dzącego sezonu 2017/2018. Zawodnicy od pierwszych
dni uczestniczą w ciężkich treningach, aby dobrze przygotować się na nadchodzące rozgrywki. Dodatkowo,
treningi z drużyną wznowili powracający po kontuzjach
zawodnicy. Sezon ten drużyna OSiR Komprachcice
rozpocznie od wyjazdowego meczu przeciwko Astrze
Nowa Sól w dniu 23.09.2017.
Dokładny terminarz rozgrywek dostępny jest na
www.facebook.com/LKSOSiRKOMPRACHCICE. Zainteresowanych aktywnym wsparciem drużyny, serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony oraz
do wspólnego kibicowania w nadchodzącym sezonie.

FUTSAL

Rozgrywki Futsalu
Rozgrywki Futsalu w grupie południowej – w której gra Berland OSiR Komprachcice - na sezon 2017/2018 zostały już ustalone.
Do końca września odbędą się dwie kolejki.
1 KOLEJKA 30 WRZEŚNIA/1 PAŹDZIERNIKA
7 GSF Gliwice - Remedium Hybryd Pyskowice
8 Heiro Rzeszów - Gredar Futsal Team Brzeg
9 AZS UMCS Lublin - Gwiazda Ruda Śląska
10 Berland OSiR Komprachcice - Odra Opole
11 Malwee Łódź - Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice
12 GKS Futsal Nowiny -  GKS Tychy

1 KOLEJKA 23/24 WRZEŚNIA
1 GKS Futsal Nowiny - GSF Gliwice
2 GKS Tychy - Malwee Łódź
3 Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice - GKS Komprachcice
4 Odra Opole - AZS UMCS Lublin
5 Gwiazda Ruda Śląska - Heiro Rzeszów
6 Gredar Futsal Team Brzeg - Remedium Hybryd Pyskowice

Zapraszamy na mecze!

GM I N Y KOM PRACH CI CE
Dom e cko - Dzie k a ńst w o - Kom pra chc ic e - Ochodze - Osiny - Polsk a N ow a Wie ś - Wa w e lno
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Wild Boat – Kajetan Syguła
Chrzelice 175/3, 48–220 Łącznik
na zlecenie Gminy Komprachcice
nakład: 1000 egz.

Monika Prześlakiewicz
Kajetan Syguła

Skład i druk:
Drukarnia „Sady”, Krapkowice

