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BIEGLI I MASZEROWALI
30 czerwca br. odbyła się w Komprachcicach
kolejna edycja niezwykłej imprezy sportowej,
w której uczestniczą zarówno amatorzy biegania i „kijków”, jak i profesjonalni sportowcy,
spotkanie w Komprachcicach traktujący jako
przygotowanie do kolejnych wyzwań.
W tym roku trasa biegu została skrócona
do 6 kilometrów ze względu na terminy innych wydarzeń: maratonów, półmaratonów
i triathlonów, w których biorą udział sportowcy. Marsz nordic walking odbył się, jak
zawsze, na dystansie 3,4 km. Frekwencja
dopisała, na mecie stawili się reprezentanci
gminy, a także województw: opolskiego,

śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego. Dopisała też pogoda, co staje się tradycją
podczas komprachcickich „podbiegów”.
Spotkanie biegaczy i zawodników nordic
walking ma wymiar nie tylko sportowy, ale też
integracyjny – startują zawodnicy w różnym
wieku, najstarszym uczestnikiem imprezy był
przedstawiciel Gminy Komprcahcice – pan
Hubert Skrzipczyk z Wawelna (rocznik 1934),
najmłodszym, również mieszkaniec naszej
gminy – Konrad Zyla z Polskiej Nowej Wsi
(rocznik 2012). Czasy osiągnięte podczas
podbiegów są znakomite i dają nie tylko satysfakcję z osiągniętego wyniku, ale również
motywują do kolejnych treningów. W tym

roku jednym z zawodników biegu na sześć
kilometrów był Wójt Gminy Komprachcice –
Leonard Pietruszka, który pobiegł z numerem
159. Dystans pokonał w czasie 00:45:25,
co w klasyfikacji ogólnej mężczyzn dało mu
91 miejsce, a jako reprezentantowi gminy –
17. W tej rywalizacji zmierzył się ze swoim
synem Szymonem (rocznik 2006), który
osiągnął świetny wynik 00:35:32 i 75 miejsce
w klasyfikacji mężczyzn, a 12 – w reprezentacji gminy Komprachcice. Kibice już czekają
na powtórkę!
Wyniki na stronie 8

Dagmara Duchnowska
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ZŁOT E G O DY

TYLE PIĘKNYCH LAT

Minione lata to połączenie dni dobrych
i trochę gorszych, wspólnych przeżyć, łez
radości i smutku, satysfakcji i zadowolenia.
To po prostu: pół wieku bycia razem. Medale
za 50.letnie pożycie małżeńskie nadane przez
Prezydenta RP Wójt Gminy Komprachcice –
Leonard Pietruszka wręczył piętnastu parom
24 czerwca br.
To zasłużone małżeństwa, które
swoją miłością, oddaniem i odpowiedzialnością dowodzą jakości
związku.
Wójt Gminy, który podziękował
parom za wspólną pracę dla dobra
swoich najbliższych i dla dobra
całej gminnej społeczności, zwrócił uwagę na to, że reprezentują

ROZMAWIAĆ I WYBACZAĆ
Przepis na udane małżeństwo
zdradzają: Helga i Reinhold Kopton
Trzeba być tolerancyjnym, wybaczać, mieć w sobie dużo miłości.
Mamy dzieci, a dzieci budują i rozwijają rodzinę. Zawsze rozważamy

pożądane wartości rodzinne.
Leonard Pietruszka.
Dzisiaj jednak, dzięki takim mał- Przed gośćmi wystąpili ze swożeństwom, jak
im programem
złote pary moar tystycznym
żemy cieszyć Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedszkolaki
się ich szczęś- to polskie cywilne odznaczenie państwowe, z Komprachcic,
c i e m i b r a ć wyróżniające osoby (obywateli polskich), które za swoprzykład z tych które przeżyły 50 lat w jednym związku j e p r e ze n t a w y j ą t kow yc h małżeńskim. Został ustanowiony ustawą cje otr z yma ludzi , k tór z y z dnia 17 lutego 1960 o orderach i od- ł y g r o m k i e
przynoszą nam znaczeniach, a włączony do obecnego brawa. Jubilawiarę w powo- systemu odznaczeń państwowych usta- tów zaproszono
dzenie marzeń wą z 16 października 1992 o orderach do wspólnego
i odznaczeniach. Nadawany jest przez świę towania ,
i planów.
– Te n m e dal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
a punktem kulnie jest kupiominacyjnym był
ny na Allegro, nie jest zamówiony tort przygotowany specjalnie z tej
w sklepie – jest wypracowany wyjątkowej okazji.
Dagmara Duchnowska
ciężko swoim życiem – podkreślał

wszystkie sprawy i zawsze sobie
przebaczamy. Tego też uczymy
dzieci i wnuków. W małżeństwie,
jak z pogodą: czasami słońce
świeci, czasami jest pochmurnie,
czasami nawet zagrzmi, ale szczerość i uczciwość musi być zawsze.
Po dużej burzy zawsze przychodzi

słońce. Teraz jest moda, że jest
tylko jest jakieś nieporozumienie, to ludzie od razu trzaskają
drzwiami, biorą torbę i idą. To bardzo szybko się dzieje, tak wiele
jest rozwodów zaraz po ślubach.
My żyjemy w zgodzie.

Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie otrzymali:
Urszula i Zygmunt Bożek
Alina I Władysław Głowaccy
Helga i Reinhold Kopton
Anna i Gotfryd Lelek
Maria i Reinhold Lelek
Łucja i Jan LenOrt
Christine i Horst Mathea
Romana Maksymowicz-Mazurkiewicz
i Henryk Mazurkiewicz
Elżbieta i Gotfryd Nitsche
Maria i Reinhold Nowakowie
Weronika i Jerzy Pason
Czesława i Emilian Pietruszka
Gerda i Maksymilian Sonsala
Maria i Józef Wieczorkowie
Róża i Ginter Zmarzlik

miesięcznik GMINY KOMPRACHCICE

3

WAW E L N O

WIEJSKI SAD – NAJLEPSZY PROJEKT!

Sad nawiązuje do tradycyjnych wiejskich
aranżacji, dzięki czemu klimat panujący
w tej części wsi przypomina o tym, jak
dawniej wyglądały takie miejsca.

O projekcie i społeczności wsi opowiadał
sołtys Józef Kremer (z prawej), Ditmar
Gawlista – przewodniczący zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno.
W spotkaniu brali udział również pracownicy
Urzędu Gminy w Komprachcicach z Wójtem
Leonardem Pietruszką (z lewej).

O projekcie, którego celem było jekt utworzenia wiejskiego sadu
stworzenie w sołectwie wiejskie- to nie tylko prace ogrodnicze, ale
go sadu i ogrodu pisaliśmy już również uczenie się o zakładaniu
w „Wieściach”.
modelowych
Ta koncepcja Sołectwo Wawelno zgłosiło jeden ze swoich sadów owocojest nie tylko projektów – „Wiejski sad” – do konkursu wych. Oficjalne
i n n o w a c y j n a „Piekna Wieś Opolska” w kategorii „Naj- otwarcie Wiejw skali gminy lepszy projekt”. Komisja wizytująca wsie s k i e g o S a d u
i powiatu, ale już spotkała się 5 lipca z mieszkańcami wraz z ogrodem
te ż p r z y n osi Wawelna i przedstawicielami komprachci- odbyło się 11 limieszkańcom ckiego samorządu – z pewnością zachwycił stopada 2018 r.
konkretne ko- ich pomysł i realizacja tego oryginalnego z okazji setnej
rzyści: możli- przedsięwzięcia. Na wyniki poczekamy do rocznicy odzywość korzysta- dnia tegorocznych dożynek wojewódzkich. skania niepodnia z zasobów Trzymamy kciuki za reprezentanta Gminy ległości przez
sadu, eduka - Komprachcice.
Polskę. W licję z zakresu
stopadzie tego
bioróżnorodności i estetycznie roku odbędzie się tutaj koncert.
zaaranżowane miejsce, sprzyja- Sad został usytuowany na obrzejące odpoczynkowi mieszkańców żach lasu, zabudowań i gospoi turystów. Ten pomysł otrzymał darstw – jest miejscem, sprzyjająwsparcie w ramach programu cym wycieszeniu i odpoczynkowi.
„Działaj lokalnie”, wdrażanego Ważne, że znajduje się w bezpona obszarze gminy przez Stowa- średniej bliskości ważnego dla
rzyszenie „Partnerstwo Borów integracji mieszkańców innego
Niemodlińskich”. Pomysł wsparł miejsca – Stawu Gliniok. W tworównież Urząd Marszałkowski rzenie sadu włączyła się społeczWojewództwa Opolskiego, w ra- ność Wawelna, w tym uczniowie
mach programu „Bioróżnorod- tutejszej szkoły podstawowej.
ność Opolszczyzny – skarbem Dzięki pracom społecznym zodziedzictwa przyrodniczego”. stał zrekultywowany teren, który
Zakup dodatkowych drzewek ogrodzono, a powierzchnia pod
ujęto w wydatkach funduszu so- sad została właściwie przygołeckiego. Przypomnijmy, że pro- towana – świadczą o tym już

pierwsze owoce, które pojawiły
się na drzewach. Wspólnie z uczniami i przedszkolakami mieszkańcy, z sołtysem wsi Józefem
Kremerem oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Wawelno – Ditmarem Gawlistą
posadzili 40 drzewek owocowych.
– Wybudowaliśmy altankę ze stołami i ławkami dla odwiedzjących,
spacerowiczów i rowerzystów
którzy jeżdżą na szlaku rowerowym Dąbrowa – Wawelno – Prądy
i dalej do Niemodlina i Opola.
Miejsce to ma być oazą spokoju
i relaksu nie tylko dla ludzi, ale
i zwierząt, które tam zamieszkują.
Powstały tutaj miejsca lęgowe dla
owadów oraz skalniak dla płazów
i gadów – tłumaczy Józef Kremer,
sołtys Wawelna.
Pomysłodawcy i twórcy sadu
zwracają uwagę, że wszystkie
projekty, które są podejmowane
na obszarze sołectwa wynikają
z faktycznych potrzeb mieszkańców i są zawsze realizowane
wspólnie.
– Od lat tworzymy miejsca integracji i realizujemy wspólne
projekty. Dzięki temu wszystkie
utworzone w ramach projektów
miejsca są bardzo funkcjonalne
i służą latami mieszkańcom i goś-

Wolontariat przy wykonaniu sadu
i ogrodu – 9040,00 zł
Zakup materiałów na ogrodzenie
sadu i budowa altanki w ramach
programu „Działaj Lokalnie” Polsko
– Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i Partnerstwa Borów Niemodlińskich
2018 i 2019 r w kwocie 8750,00 zł
oraz środków własnych i sponsorskich w kwocie 960,00 zł
Zamontowanie tablic informacyjnych i regulaminu przed sadem.

DZIEJE SIĘ!
Pielęgnacja drzewek, krzewów,
kwiatów i warzyw przez ogrodnika,
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie oraz KGW.
Podlewanie drzewek, krzewów,
kwiatów, warzyw i trawy przez strażaków z jednostki OSP Wawelno
Koszenie sadu – Sołtys, Rada Sołecka, SRW, TSKN

Komisja konkursu „Piękna Wieś Opolska”
odwiedziła Wawelno 5 lipca br. – spotkanie
odbyło się oczywiście w wawelskim sadzie.

JUŻ SIĘ WYDARZYŁO!
Nawiezienie ziemi transport 30
samochodów – 3000,00 zł
Wyrównanie terenu koparką –
600,00 zł
Plantowanie ziemi ręczne, przygotowanie terenu pod nasadzenia
drzewek – 800,00 zł
Wykonanie ogrodzenia: zabetonowanie 73 słupków, zamontowanie 180 m siatki ogrodzeniowej,
wykonanie furtek i bramy kwota
– 4490,00 zł
Posadzenie drzewek i krzewów
kwota – 150,00 zł

Wiadomo, że najszybciej obrodzą brzoskwinie
– już w tym roku pierwsze zbiory!

ciom: plac przy Stawie Gliniok,
Siłownia Paula Club, świetlica
wiejska. To pozwala mieć pewność, że projekt utworzenia sadu
i ogrodu nie będzie jednorazową
akcją. Już teraz widzimy, jak chętnie mieszkańcy z sadu korzystają
i jak włączają się w prace, które
tutaj prowadzimy – podkreśla
Ditmar Gawlista.
W przyszłości zebrane owoce
z wiejskiego sadu będą spożytkowane na tradycyjne przetwory,
kompoty, mogą być też spożywane bezpośrednio w sadzie. W planach jest organizacja warsztatów
kulinarnych przez Koło Gospodyń
Wiejskich. Na podstawie opracowanych receptur zostanie wydana
książka kucharska „Przetwory
owocowe mieszkańców Wawelna” .
Projek t został zrealizowany
na działce gminnej użyczonej
przez komprachcicki samorząd
i polegał praktycznie na pracy
wolontariackiej członków wszystkich organizacji działających
w sołectwie: Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Wawelno, jednostki OSP, LZS, TSKN, KGW, Sołtysa
i Radę Sołecką.
Dagmara Duchnowska

cyjnej – złożony wniosek do PBN
na kwotę 160 tys. zł
Organizacja corocznych dożynek
w sadzie podczas zbiorów.
Budowa wieży widokowej, która
jest już naniesiona w zatwierdzonym Miejscowym Planie Przestrzennego Zagospodarowania
Sołectwa Wawelno.
Budowa obiektu socjalnego przy
Stawie Gliniok (gotowa dokumentacja projektowa i pozwolenie buBĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
Posadzenie jesienią przed sadem dowlane).
krzewów ozdobnych.
Budowa w sołectwie wiaty rekrea-
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P I K N I K LOT N I C Z Y

LEKKIE JAK … PAPIER

Uczniowie przed puszczaniem na lotnisku w Polskiej Nowej
samolotów przygotowywali mo- Wsi, gdzie jeździł razem z rodele, aby były jak najlżejsze i jak dzicami. Później zainteresowanajbardziej
nia te zaczęły
sterowne. Gru- Tuż przed trzema dniami imprez organi- p r z y b i e r a ć
py, które pod- zowanych przez komprachcicki samorząd bardziej kon jęły się rywa- pod hasłem „Piknik Lotniczy” odbyła się kretne kształlizacji liczył y nietuzinkowa rozgrzewka – „Turniej Pa- ty – Aleksanpo osiem osób, pierowych Samolotów”. Uczniowie gminnych der przyłączył
od klasy pierw- szkół wzięli udział w układaniu i rzucaniu si ę do k lubu
szej do ósmej. na odległość papierowymi modelami. Imprezę w G r o d k o Udział wzię ły zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w i e i r a z e m
t r z y ze s p o ł y w Komprachcicach oraz Gminny Ośrodek z t ą g r u p ą
z Komprachcic Pomocy Społecznej. Pomysłodawcą tur- zdobywa tytuły
i p o j e d n e j nieju był Przewodniczący Rady Gminy mistrzowskie.
z W a w e l n a Komprachcice – Krzysztof Szopa.
– Uczyłem się
oraz Domecka.
poprzez udział
Młodzież startowała następ- w zawodach, kontaktowałem
nie w zmaganiach klasowych się z ludźmi, k tórzy zajmu (pierwszoklasiści, drugoklasiści ją się tą formą modelarstwa.
itd. – red.) i międzyszkolnych. Juniorów, którzy zajmują się
Długość lotu mierzyli: kierow- modelarstwem ultralekkim jest
nik Zespołu Obsługi Placówek bardzo mało, na mistrzostwach
Oświatowych – Anna Białoskór- świata startuje 10 – 15 osób,
ska, nauczyciele, opiekunowie nie każdy ma możliwość dogrup oraz organizatorzy. Uczest- tarcia na takie zawody, przede
nicy turnieju mieli zapewniony wszystkim ze względów finanp o czę s tune k p r z ygotowany sowych. Ja też nie brałem jeszprzez GOPS. Atrakcją spotkania cze udziału, na taką dyscyplinę
był pokaz Aleksandra Pawletty trudno jest pozyskać sponsora
(zdjęcie na dole), absolwenta – zdradza modelarz.
szkoły z Komprachcic i miesz- A l e k s a n d e r p r z y z n a j e ,
kańca tej miejscowości – Mi- że ma swoich mistrzów, z któstrza Polski w projektowaniu rych szczególnie ceni Edwarda
i operowaniu modelami ultralek- Ciapałę ze Skoczowa. Książka
kimi. Jego samolot waży tylko Polaka jest jedną z najlepszych
1,4 grama.
w tej branży.
– Ultralekkie to modele do 1,4 Pokaz ultralekkiego modelu,
grama napędzane pętlą gumy który przeprowadził Aleksander
o wadze 0,4 grama. Chodzi o to, Pawletta zachwycił uczestników
by model jak najdłużej latał, czy- – być może w tej grupie jest
li należy wykonać jak najdłuższy już następca mistrza. Na razie
czas lotu. Najlepsi w tej kate- jednak, po pierwszym „Turnieju
gorii utrzymują model w powie- Papierowych Samolotów” zwytrzu przez dwadzieścia minut – cięstwo może odnotować drużyna jednym nakręceniu. Napędem na z Domecka, II miejsce zajęli
jest pętla gumy związana nitką, uczniowie z Wawelna, a III, IV i V
nakręcona na 1000 obrotów. Mo- miejsce – zespoły ze szkoły poddel, który ma kształt samolotu stawowej w Komprachcicach.
jest pokryty specjalną cienką Najdłuższy lot wykonał samolot
folią przezroczystą, jeśli ktoś Marco Schemainda ze szkoły
się nie zna, może nawet nie za- w Domecku – 22,55 m (niemal
uważyć modelu pod sufitem. cała szerokość hali OSiR), doMistrzostwa odbywają się w za- skonałe noty zaliczyli również:
mkniętych pomieszczeniach, Sebastian Ciukaj ze szkoły w Wawystarczy lekki podmuch, nawet welnie (19,65 m) oraz Mateusz
otwarcie drzwi może spowodo- Tańczak (17,08 m), Stanisław
wać, że model poleci nie tak, Łepek (15,30 m) i Antek Wójjak chcemy. Model steruje się cik (12.40 m), reprezentujący
tyczką w zależności od wyso- placówkę w Komprachcicach.
kości sali – opowiada Aleksan- Każdy z uczestników zawodów
der Pawletta, obecnie uczeń otrzymał nagrodę: model samoZespołu Szkół Elektrycznych, lotu do samodzielnego złożespecjalizacja mechatronika.
nia, natomiast szkoły otrzymały
Początki pasji siedemnastolatka książki.
Dagmara Duchnowska
zaczęły się, gdy był dzieckiem–
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Na imprezę zawitała grupa motocyklistów – kilkadziesiąt lśniących maszyn stanęło pod Sławomir Gardyna, Prezes Stowarzyszenia
namiotem i nie straszny był im deszcz, podobnie jak wszystkim uczestnikom pikniku.
Modelarzy Opolszczyzna „Feniks” szefował
komisji oceniającej pokazy latawców, w której
uczestniczyli również: dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury – Renata Gliniorz oraz
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka. Prezes Stowarzyszenia zdradził też,
że w przyszłości czekają nas przedsięwzięcia,
które będzie z „Feniksem” organizować Gmina
Komprachcice.

I dorośli, i starsi zawodnicy otrzymali orygi- W rywalizacji uczestniczyły przede wszystkim
nalne i inspirujące nagrody.
latawce – prawdziwe dzieła sztuki oraz ich
prowadzący – odważni konkursowicze!

Zawody sportowo-pożarnicze były jedną
z atrakcji „Pikniku Lotniczego”, wręczenie
nagród za zdobyte miejsca odbywało się
w obecności mieszkańców gminy.
zdj. - archiwum UG Komprachcice

Tutaj wiek nie grał roli – chociaż wzrost już
trochę tak, mimo wszystko najmłodsi uczestnicy konkursu latawcowego nie ustępowali
pola starszym!

Mieszkańcy Komprachcic - Marek Walczak
z córką Alą (6 lat) brali udział w warsztatach
modelarskich i oglądali zaprezentowane przez
Aeroklub Opolski samoloty. Ali najbardziej
podobał się myśliwiec!

WYNIKI ZAWODÓW STRAŻACKICH
Seniorzy
(czas łączny: sztafeta
I ćwiczenia bojowe)
1 Wawelno 91,41
2 Domecko 104,01
3 Komprachcice 110,18
4 Polska Nowa Wieś 137,59

Seniorki
1 Wawelno 125,75
2 PNW 165,03
3 Domecko 166,01
MDP Chłopcy
1 Wawelno 105,92
2 Polska Nowa Wieś 124,21

3 Domecko 133,22
4 Komprachcice 134,84
MDP Dziewczęta
Wawelno 132,42
Harcerze starsi: Polska
Nowa Wieś, Domecko, Wawelno
Harcerki starsze: Domecko

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Harcerze młodsi: Polska
Nowa Wieś, Domecko,
Komprachcice, Wawelno

OLD BOYS
1 Wawelno
2 Komprachcice
3 PNW

Harcerki młodsze:
Komprachcice, Wawelno
OLD GIRLS
wszystkie drużyny harcerskie 1 PNW
zajęły pierwsze miejsce

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 za pośrednictwem
Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
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TAKI FESTYN TYLKO TUTAJ!

Tradycyjnie już, festyn odbywa się sołtyska Osin, Maria Lauterbach. –
w pierwszy letni weekend – w tym Na festynie bawili się mieszkańcy
roku 22 i 23 czerwca. Pierwszy Warszawy, goście spod Poznania,
dzień jest zarezerwowany przede z Kalisza i oczywiście mieszkańcy
wszystkim dla dzieci, a program sołectwa oraz okolicznych wsi.
wypełniają gry i zabawy. Bez- Maria Lauterbach skupia przy
pieczna przestrzeń boiska połą- organizacji letniego święta
czona z placem
mieszkańców,
zabaw to i dla Każdego roku na boisku w Osinach odbywa którzy chętnie
dzieci, i dla ich się festyn rodzinny na przywitanie lata. angażują się
rodziców duża To impreza, która skupia kilkaset osób w to przedsięwygoda. Każdy każdego dnia – nie inaczej było i w czerw- wzięcie. Nie tylmoże się bawić, cowy weekend.
ko społeczność
jak chce i gdzie
sołectwa wspiechce. Zachęcają do tego również ra imprezę. Janusz Bączkowski
„dmuchańce”, o które zawsze dbają z Komprachcic pracuje społecznie
organizatorzy. Sobotni wieczór przy festynie od dwóch lat.
kończy się zabawą taneczną pod – Lubię tutaj przyjeżdżać, ta imnamiotem – i tym razem wszystkie preza jest bardzo dobrze zorganimiejsca były zajęte.
zowana, nikt nie czuje przymusu
– Było bardzo dużo ludzi. Towar, pomagania, poświęcamy swój czas
który kupujemy zawsze na dwa i dobrze się bawimy, wszyscy jedni, poszedł już w sobotę – mówi steśmy jedną rodziną.

Do grona społeczników wciąż dołączają kolejni członkowie rodziny
pani sołtys, pomaga już nawet pięcioletni Dawid (na zdjęciu z tatą
Łukaszem).
– Pomagam babci i tacie w organizacji festynu i cieszę się, że mieszkam w Osinach.
W niedzielę gości było równie dużo,
a w programie tym razem występ
duetu „Aneta i Norbert”, kapeli
„Świbie” i tańce, do których przygrywał zespół „Rodos”.
Dagmara Duchnowska

G M I N N A B I B L I OT E K A P U B L I C Z N A W KO M P R AC H C I C AC H

SPOTKANIE Z PISARKĄ

Krystyna Mirek pisze nawet pięć bohaterki odnajdują szczęście,
książek rocznie i staje się coraz spełnienie i miłość. Ta literatura
bardziej popularną literatką w swo- pełna jest ciepła i pozytywnych
jej kategorii. Tytuły „Obca w świe- emocji, z pewnością dlatego cieszy
cie singli”, „Posię tak dużym
jedynek uczuć”, 5 czerwca br. w Gminnej Bibliotece Pub- uznaniem.
„Słodkie życie”, licznej w Komprachcicach, odbyło się K r yst yna Mi czy ostatnia po- spotkanie autorskie z KrystynĄ Mirek, rek, przez lata
zycja „Na stru- autorką 23 powieści obyczajowych, nauczycielka jęnach światła”, adresowanych do kobiet.
zyka polskiego
której premiera
i niemieckiego
zbiegła się ze spotkaniem autor- chętnie opowiadała o swojej najskim w komprachcickiej bibliotece, nowszej powieści oraz o swoim
opowiadają historie bliskie czytel- życiu – dla uczestników spotkania
niczkom. Mimo wielu przeszkód było to bardzo interesujące dozna-

nie. Fani tej pisarki dowiedzieli się
również, że jest autorką felietonów
„Mama radzi mamom” w czasopiśmie „Pani Domu”, prywatnie jest
mamą trzech dorastających córek
i czteroletniego synka, a pisanie
to spełnienie jej marzeń. Na zakończenie spotkania w bibliotece
można było nabyć książki autorki z jej autografem – wszystkie
egzemplarze zostały wykupione
przez czytelników.
Barbara Langner
Red. Dagmara Duchnowska
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SPORTOWE ORŁY 2019
W tym roku Spor towe Komprachcickie Orły trafiły w ręce
sportowców, działaczy, współautorów znakomitych sukcesów
szkół i klubów. Gala wręczenia
statuetek odbyła się 18 czerwca
br. w Komprachcicach. Obecni
byli bohaterowie tych sukcesów:
młodsi i starsi zawodnicy, liderzy sportowi oraz przedstawiciele
władz: Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Leonard Pietruszka – Wójt

Gminy Komprachcice, dyrektorzy
gminnych jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych,
ks. Winfried Watoła Proboszcz
Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach, Zastępca
Wójta – Waldemar Chmiel, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji –
Arkadiusz Tabisz, radni. Oprawę
artystyczną zapewnił zespół Day
Off. Imprezę poprowadzili: Joanna Słodkowska-Mędrecka oraz
Bartłomiej Jasiówka.

WYNIKI SPORTOWEJ RYWALIZACJI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY
KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM
2018/2019
I miejsce – PSP Wawelno
II miejsce – PSP Domecko
III miejsce – PSP Komprachcice
Wyróżnienia: PSP Polska Nowa
Wieś, PSSP Ochodze

ton): Maria Bartusz i Stanisław
Żymańczyk
LKS OSiR Komprachcice (piłka
ręczna): drużyna juniorów młodszych z trenerami: Maciejem
Nawrockim oraz Mirosławem Nawrockim oraz rodzice zawodników
sekcji młodzieżowych piłki ręcznej
LZS Gazownik Wawelno: Krzysztof Kremer – zawodnik i trener,
Mariusz Ochab – zawodnik oraz
działacz, Marek Waldera – zawodnik oraz działacz, Max-Bruk
Komprachcice – Marek Mruczek,
Damian Mruczek – zawodnicy,
sponsorzy
Sekcja Judo Komprachcice: Franciszek Skiera, Igor Rybak, Karol
Strzelczyk
Akademia Karate Tradycyjnego
Sekcja Komprachcice: Oliwia Grygas i Paweł Buhl

WYRÓŻNIENIA W KATEGORII
„MŁODE SPORTOWE ORŁY”
Kuba Sarnicki – PSP Komprachcice, wolontariusz
Bartosz Blachucik – PSP Domecko,
reprezentant PSP nr 11 w Kędzierzynie Koźlu

pomocnika lub obrońcy. Kibicuję
też drużynie Berland Komprachcice oraz LKS OSiR Komprachcice,
zwłaszcza młodszym zawodnikom, mam tam dużo kolegów.

szkoły w Komprachcicach)
– Na pewno, to dzięki mamie
wszystko się zaczęło, tchnęła
we mnie ducha ochoty pomagania
innym. Myślę, że bez niej żadna
impreza nie udałaby się tak, jak
to się dzieje. Myślę więc, że moje
zdolności organizacyjne są chyba
wrodzone.

WYNIKI W KATEGORII KLUBÓW SPORTOWYCH
W SEZONIE 2018/2019:
GKS Komprachcice: Mirosław Drobisz, Dariusz Lubczyński, Bartek
Kamyszek
LUKS Sukces Komprachcice: drużyna dziewcząt w piłce siatkowej
plażowej oraz drużyna dziewcząt
w mini piłce siatkowej (dwójki,
trójki, czwórki)
LUKS Victoria Domecko (badminWOLONTARIUSZ ROKU
Kuba Sarnicki, w sierpniu kończy
16 lat i zaczyna naukę w szkole
ponadpodstawowej. W tym roku
otrzymał Sportowego Komprachcickiego Orła za swoją działalność
wolontariacką. Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach – Arkadiusz Tabisz twierdzi,
że bez pomocy Kuby żadna sportowa impreza nie byłaby tak dobrze
zorganizowana.

Kiedy zaczął Pan angażować się
w wolontariat na rzecz wydarzeń
sportowych w gminie?
– Już od pierwszej klasy gimnazjum, zacząłem podczas imprez
organizowanych przez OSiR starać się pomagać: działać, nosić,
załatwiać różne rzeczy.

Jest Pan wolontariuszem, ale też
sportowcem?
– Trenuję w GKS Komprachcice, Z pewnością taką inspiracją była
w drużynie starszej, zaczynamy dla Pana mama? (Joanna Sarnicka –
jesienią w B klasie, gram na pozycji społecznie zaangażowana w działania

SPECJALNE SPORTOWE ORŁY SEZONU
2018/2019 – GALERIA SŁAW:
Dariusz Lubczyński, Berland
Komprachcice: zawodnik klubów
ekstraklasy, 7 sezonów w Cuprum
Polkowice (trzy tytuły Mistrza Polski), 2 sezony w Mariossie Opole,
zawodnik reprezentacji Polski (4
spotkania), tytuły Mistrza Polski z Sindbadem Opole, piłkarz
drużyny Berland Komprachcice
od 2006 roku, a od 2015 roku trener
tej drużyny.

Przemysław Zadura, Gwardia Opole: piłkarz ręczny, rozgrywający,
od 2016 zawodnik Gwardii Opole.
Wychowanek OSiR, w 2016 przeszedł do Gwardii Opole. W sezonie
2016/2017 wystąpił w 28 meczach,
w których rzucił 92 bramki. W sezonie 2017/2018 rozegrał w Superlidze 28 spotkań i zdobył 110
goli, a ponadto wystąpił w trzech
meczach Pucharu EHF, w których
rzucił cztery bramki. Występował
w młodzieżowej reprezentacji Polski. Reprezentant Polski, do kadry
po raz pierwszy powołany w 2013.
W reprezentacji zadebiutował 4
kwietnia 2014 w wygranym meczu
z Białorusią (27:22)
Dagmara Duchnowska

Co daje bycie wolontariuszem?
– Przede wszystkim wiele satysfakcji i dla siebie, i dla całej
społeczności. Inaczej patrzy się
przecież na ludzi, którzy stoją ca wolontariusza jest obecnie
obok, a inaczej na tych, którzy bardzo ważna i myślę, że każdy
poświęcają swój czas, aby coś ją docenia.
zmienić, w czymś pomóc. Pra-
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RODZINNE PODBIEGI – EDYCJA PIĄTA
Kolejne „RODZINNE PODBIEGI”
za nami. Chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim osobom,
które zdecydowały się wziąć
udział w biegu i w ten sposób
zmierzyć się ze swoimi słabościami oraz z innymi biegaczami
na trasie biegu. Jest mi niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo
nasze zaproszenie do wspólnego
spędzenia czasu w ten aktywny
sposób.
Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które
włączyły się w organizację biegu.
Bez Was nie byłoby możliwie zorganizowanie tak dużej imprezy.
Serdecznie dziękuję:
wszystkim Druhom Strażakom
z gminnych jednostek OSP
za wspaniałe zabezpieczenie tra-

sy biegu, Panu podpułkownikowi
Arkadiuszowi Serówce – Dowódcy 91 Batalionu Logistycznego
w Komprachcicach, za wsparcie
podczas organizacji biegu. Panu
st. sierżantowi Aleksandrowi
Matkowskiemu oraz żołnierzom
za pomoc przy organizacji biura zawodów i organizacji trasy, członkom Opolskiej Grupy
Poszukiwawczo – Ratowniczej
z dowódcą panem Leszkiem Koisem i zastępcą dowódcy Panem
Arturem Błażejewskim na czele,
za wsparcie medyczne oraz sprzętowe imprezy a także ze pomoc
przy organizacji zabezpieczenia
trasy biegu, pracownikom Urzędu Gminy w Komprachcicach,
z Wójtem Leonardem Pietruszką
na czele, za organizację biura bie-

WYNIKI (PIERWSZE TRZY MIEJSCA, CZAS BRUTTO) 2. Krzysztof Miemczyk, Polska
W BIEGU NA 6 KM
Nowa Wieś; czas: 00:26:08 (w klasyfikacji ogólnej mężczyzn miejW biegu uczestniczyło 137 zawod- sce 14)
ników, w tym 44 kobiety.
3. Denis Pikos, Komprachcice;
czas: 00:26:35 (w klasyfikacji
Mężczyźni:
ogólnej mężczyzn miejsce 17)
1. Daniel Sobczak, KB Sobótka
Opole; czas: 00:21:29
Kobiety:
2. Rafał Polak, AZS Ku Politechniki Agata Majer, Komprachcice; czas:
Opolskiej, Opole; czas: 00:21:53 00:30:34 (w klasyfikacji ogólnej
3. Daniel Malczewski, Wieczorne kobiet miejsce 7)
Bieganie w Opolu, Opole; czas: Joanna Zyla, Polska Nowa Wieś;
00:22:44
czas: 00:33:51 (w klasyfikacji ogólnej kobiet miejsce 14)
Kobiety:
Diana Włodowska, IAC, Osiny;
1. Alicja Banachowska, WAL- czas: 00:40:59 (w klasyfikacji
VET/Amrozik Team, Brzeg czas: ogólnej kobiet miejsce 29)
00:25:11
2. Dominika Witkiewicz, Kotórz Najmłodszy zawodnik:
Mały czas: 00:26:03
Konrad Zyla (rocznik 2012), Pol3. Natalia Broj, Źlinice czas: ska Nowa Wieś; czas: 00:29:18;
00:28:00
(w klasyfikacji ogólnej mężczyzn
miejsce 44, jako reprezentan GmiMieszkańcy gminy Komprachcice:
ny Komprachcice – miejsce 8)
Mężczyźni:
1. Robert Tomków, FAST FOOT Najstarszy zawodnik:
OPOLE, Komprachcice; czas: Paweł Mehl (rocznik 1961), Opo00:23:24 (w klasyfikacji ogólnej le; czas: 00:36:05; (w klasyfikacji
mężczyzn miejsce 4)
ogólnej mężczyzn miejsce 78)
autor:
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Drukarnia „Sady”,
Krapkowice
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dzenie imprezy, Pani Manueli Zyli,
Panu Andrzejowi Szkliniarzowi,
Panu Andrzejowi Bartnikowi oraz
Panu Sławomirowi Hetmańskiemu
za pomoc podczas organizacji
imprezy, Panu Tomaszowi Suchanowi i firmie Struxi za wsparcie
sponsorskie imprezy i ufundowanie nagród dla zwycięzców
biegu, partnerom biegu – Panu
Arturowi Góralczykowi – Stowarzyszenie BIEG OPOLSKI, Panu
Radosławowi Pietruszewskiemu
– KomunikatorPR, Panu Henrykowi
Wodauszowi dyrektorowi ZGKiM
w Komprachcicach, wszystkim
przyjaciołom i ludziom dobrej woli.
Arkadiusz Tabisz
Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach

Wyniki (pierwsze trzy miejsca, czas brutto) Mieszkańcy gminy Komprachcice:
w marszu nordic walking na 3,4 km
Mężczyźni:
1. Zdzisław Hreczycho, Ochodze;
Startowało 22 zawodników, w tym 00:31:24 (+60)
13 kobiet, dziesięć osób w kate- 2. Hubert Skrzipczyk, Wawelno;
gorii wiekowej +60.
00:46:24 (+60)
Pan Hubert (rocznik 1934) był
Mężczyźni:
najstarszym startującym zawod1. Leszek Mielcarek, Bytom; nikiem. Gratulujemy!
00:23:10 (+60)
2. Jan Dudek, Kędzierzyn-Koźle; Najmłodszym sportowcem w tym
00:24:45
marszu był Kaspian Morawski
3. Bogdan Tomala, Stadion Śląski, (rocznik 2009) z Oławy, który pokoZabrze; 00:29:22 (+60)
nał dystans z wynikiem 00:31:23,
co dało mu 4 miejsce w kategorii
Kobiety:
mężczyzn.
1. Mar ta S tanisz, Wrocław;
00:25:10
Kobiety:
2. Anna Danielewicz, Kędzierzyn- 1. Alicja Walbrecht-Nowicka, Klub
-Koźle; 00:25:58
Seniora, Komprachcice; 00:46:42
3. Justyna Wicińska, Nowa Kuźnia; (+60)
00:28:55
2. Wanda Skrzipczyk, Wawelno;
00:46:43 (+60)

BĄDŹ EKO Z NAMI!
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gu oraz wszelką pomoc, Panom
Rolandowi Jurkowi oraz Bartłomiejowi Mędreckiemu za perfekcyjną
organizację strefy depozytu, Panu
Krzysztofowi Szopie za opiekę
fotograficzną i multimedialną nad
imprezą, uczniom wolontariuszom
z Polskiej Nowej Wsi za organizację zabezpieczenia trasy biegu,
Paniom z Rady Rodziców przy
PSP w Komprachcicach za posiłki
dla wolontariuszy, Pracownikom
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach za zaangażowanie
podczas organizacji i przebiegu
imprezy, Panu Bartłomiejowi
Jasiówce za opracowanie trasy
biegu oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprezy,
Panu Mirosławowi Śnigórskiemu
za tradycyjnie fantastyczne prowa-

30 czerwca br. odbyła się w Komprachcicach go, śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego. roku jednym z zawodników biegu na sześć
kolejna edycja niezwykłej imprezy sportowej, Dopisała też pogoda, co staje się tradycją kilometrów był Wójt Gminy Komprachcice –
w której uczestniczą zarówno amatorzy bie- podczas komprachcickich „podbiegów”. Leonard Pietruszka, który pobiegł z numerem
gania i „kijków”, jak i profesjonalni sportowcy, Spotkanie biegaczy i zawodników nordic 159. Dystans pokonał w czasie 00:45:25,
którzy spotkanie w Komprachcicach traktują walking ma wymiar nie tylko sportowy, ale też co w klasyfikacji ogólnej mężczyzn dało mu
jako przygotowanie do kolejnych wyzwań. integracyjny – startują zawodnicy w różnym 91 miejsce, a jako reprezentantowi gminy –
wieku, najstarszym uczestnikiem imprezy 17. W tej rywalizacji zmierzył się ze swoim
W tym roku trasa biegu została skrócona był przedstawiciel Gminy Komprcahcice – synem Szymonem (rocznik 2006), który
do 6 kilometrów ze względu na terminy in- pan Hubert Skrzipczyk z Wawelna (rocznik osiągnął świetny wynik 00:35:32 i 75 miejsce
nych wydarzeń: maratonów, półmaratonów 1934), najmłodszym, również mieszkaniec w klasyfikacji mężczyzn, a 12 – w reprezeni triathlonów, w których biorą udział spor- naszej gminy – Konrad Zyla z Polskiej Nowej tacji gminy Komprachcice. Kibice już czekają
towcy. Marsz nordic walking odbył się, jak Wsi (rocznik 2012). Czasy osiągnę podczas na powtórkę!
zawsze, na dystansie 3,4 km. Frekwencja podbiegów są znakomite i dają nie tylko sadopisała jak zawsze, na mecie stawili się tysfakcję z osiągniętego wyniku, ale również Wyniki na stronie 8
Dagmara Duchnowska
reprezentanci gminy, województw: opolskie- motywują do kolejnych treningów. W tym

PYTANIE KONKURSOWE NR 5:

Jedno z sołectw Gminy Komprachcice zgłosiło swój ekologiczny projekt do konkursu
„Piękna Wieś Opolska”. Stworzyli sad, a tym samym wpłynęli na estetykę wsi
i umożliwili mieszkańcom oraz turystom odpoczynek w wyjątkowym miejscu. W sadzie
posadzili drzewa owocowe. Ile?
Wpisz liczbę na karcie odpowiedzi konkursowych.
Odpowiedzi szukaj w artykułach opublikowanych
w tym numerze „Wieści Gminy Komprachcice”.

