
 WAWELNO

Niech wygra
Szanowni Mieszkańcy, pomóżcie wybudować ciąg 
pieszo-rowerowy w Polskiej Nowej Wsi i w Wa-
welnie w drodze wojewódzkiej nr 429 i 435!

Zadanie pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg 
wojewódzkich nr 429 i 435” zostało zgłoszone 
przez mieszkańców do Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Przeszło poprawnie ocenę for-
malną. Kolejnym krokiem jest głosowanie. Zadania, 
które otrzymają największą liczbę głosów zostaną 
zrealizowane i sfinansowane przez Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego.
Głosować mogą osoby, które ukończyły 16 lat 
i zamieszkują na terenie powiatu opolskiego (nie 
Opola). Od głosowania nie są pobierane żadne 
opłaty. Jeżeli ktoś zagłosuje więcej niż raz, głosy 
danej osoby uznaje się za nieważne. Do głosowania 
wymagane jest podanie numeru PESEL. Jedna osoba 
może zagłosować tylko raz.
Jak głosować? Karty do głosowania są dostępne 
na stronie internetowej (dla każdego powiatu przy-
gotowano osobne karty, proszę zwrócić na to uwa-
gę) – wszystkie zamieszczone są pod adresem  
www.budzet.opolskie.pl/jak-glosowac/. Karty 
są także dostępne w punktach informacyjnych 
w każdym powiecie, w przypadku naszego powiatu 
– w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29.
Głosując przez internet należy wybrać kartę powiatu 
opolskiego i w zadaniach o zasięgu powiatowym 
wybrać zadanie 3 – Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego 
w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435.
Można również zagłosować, pobierając kartę do gło-
sowania u sołtysa, dyrektora szkoły lub przedszkola 
na terenie naszej gminy oraz w Urzędzie Gminy 
Komprachcice, następnie wypełnić i oddać soł-
tysowi, dyrektorowi szkoły lub przedszkola lub 
w Urzędzie Gminy, wrzucając do urny w pokoju 
nr 1. Wszystkie głosy będą przekazane do Urzędu 
Marszałkowskiego.
Zadanie, które otrzyma największą liczbę głosów 
zostanie zrealizowane i sfinansowane z budżetu 
Marszałka Województwa. Niech to będzie Wawelno!

GŁOSWANIE TRWA DO 19 MAJA 2017 r.!

KOŁO PZW W KOMPRACHCICACH
ZAPRASZA NA

ZAWODY WĘDKARSKIE
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

4 czerwca 2017r. (niedziela) godz.13:00

Staw BUT (Mechnice) na terenie starej Cegielni

gwarantowany upominek,
tradycyjny wędkarski poczęstunek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DZIECI WRAZ Z RODZICAMI!

*organizator zapewnia sprzęt dla dzieci nie 
posiadających go, po uprzednim kontakcie 

telefonicznym: 602-611-514

Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego
w Samorządowym Ośrodku Kultury

w Komprachcicach

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
„WCIĄŻ BLISKO NAS”

3 czerwca 2017 r. godz. 14.00

sala widowiskowa
SOK Komprachcice, 
ul. niemodlińska 2

regulamin na stronie 3

Temat numeru:

Szczypiorniści - dobra reprezentacja Gminy Komprachcice
strona  4 – 5

Z okazji Dnia Matki, wszystkim mamom

życzę dużo zdrowia, sił i codziennej radości.

Składam też słowa wdzięczności za to,

że dzięki Waszej miłości,  

poczuciu obowiązku oraz cierpliwości

nasza społeczność staje się coraz doskonalsza.

Za wszystkie trudy i starania

składam Wam dzisiaj serdeczne podziękowania

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka
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 OŚWIATA

Po konkursach

BORY NIEMODLIŃSKIE

Nabór wniosków dla przedsiębiorców

KOMPRACHCICE

Ogłoszenie o przetargu

ZWIĄZEK GMIN PROKADO
Organizuje doroczną akcję adresowaną do dzieci i młodzieży z terenu gmin:

Prószków, Komprachcice, Dąbrowa, Krapkowice

22 września 2017 r.
W tym roku promowanie zdrowego trybu życia odbywać się będzie w kompleksie sportowym 
przy basenie „Delfin” w Krapkowicach.
W programie imprezy konkurencje sportowe na basenie (rozgrywki i zabawy pływackie dla każdego, 
kto czuje się pewnie w wodzie) oraz zawody lekkoatletyczne i piłkarskie. Drużyny wystawiają placówki 
oświatowe – zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie się w swoich szkołach.
 Wystarczy podstawowa umiejętność pływania – styl nieważny!
   Wystarczy chęć, by dobrze się bawić!
    Wystarczy chcieć!

Uczestnicy otrzymają znakomite nagrody.
Regulamin imprezy zostanie opublikowany 
na stronie internetowej prokado.pl 1 czerwca 2017 r.

Zakończyły się konkursy na stanowiska dyrek-
torów szkół i przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Komprachcice. 

Konkursy zostały przeprowadzone 11 i 12 kwietnia 
br. Dyrektorami zostali: Danuta Oborska – Przed-
szkole Publiczne w Komprachcicach, Beata Dobosz 
– Przedszkole Publiczne w Ochodzach, Maria Zając 
– Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi, Henryk 
Hajzyk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku, 
Zofia Kotońska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, Monika 
Josek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie. 
Stanowiska te zostały powierzone szefom placówek 
na kolejne pięć lat.

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza 
następujące nabory wniosków nr 5/2017, 6/2017, 
7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 na realizację ope-
racji przez podmioty inne niż LGD, których zakres jest 
ujęty w Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemod-
lińskich do roku 2023 (strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, zwanej dalej LSR) 
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Termin składania wniosków do 31 
maja 2017 r.

Nabór 5/2017- Przedsięwzięcie 1 LSR- Przedsiębior-
czość- „Podejmowanie działalności gospodarczej” 
(pula: 240 000,00 zł)
Nabór 6/2017- Przedsięwzięcie 1 LSR- Przedsię-
biorczość- „Rozwijanie działalności gospodarczej” 
(pula: 1 030 000,00 zł)
Nabór 7/2017- Przedsięwzięcie 2 LSR- Pokolenia- 
„Podejmowanie działalności gospodarczej” (pula: 
120 000,00 zł)
Nabór 8/2017- Przedsięwzięcie 2 LSR- Pokolenia- 

„Rozwijanie działalności gospodarczej” (pula: 610 
000,00 zł)
Nabór 9/2017- Przedsięwzięcie 3 LSR- Turystyka- 
„Podejmowanie działalności gospodarczej” (pula: 
180 000,00 zł)
Nabór 10/2017- Przedsięwzięcie 3 LSR- Turysty-
ka- „Rozwijanie działalności gospodarczej” (pula: 
640 000,00 zł)
Informacje na stronie internetowej:
boryniemodlinskie.pl

Wójt Gminy Komprachcice ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

Nieruchomości nie są w żaden sposób obciążone, nie cią-
żą też na nich żadne zobowiązania. Przetarg na w/w nie-
ruchomości odbędzie się 14.06.2017r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 
3 w sali 101. Przystępujący do przetargu zobowiązani 
są do wpłacenia wadium w gotówce w/w wysokości 
na każdą nieruchomość oddzielnie do dnia 9.06.2017r. 
na konto: Urząd Gminy w Komprachcicach PKO BP 
I o/Opole 49 1020 3668 0000 5102 0015 7925, oraz 
podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
przetargu. 

O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data 
wpływu wadium na konto Urzędu. Za zachowanie terminu 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 

pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Wpłacone 
wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg 
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez 
pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. Wygrywający przetarg 
zobowiązany jest do dokonania wpłaty wylicytowanej 
kwoty wraz z należnym podatkiem VAT przed zawarciem 
aktu notarialnego. Ponadto wygrywający przetarg uiszcza 
wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości. 
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 
koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wy-

sokości 370 zł.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu 
jest posiadanie:
• dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatko-

wo powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo 
do udziału w przetargu

• osoba pozostająca w związku małżeńskim powinna 
przedstawić upoważnienie współmałżonka, że wyrażą 
zgodę na uczestnictwo w przetargu (występujący, 
jako małżeństwo),

• dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym 
w ogłoszeniu

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Urząd 
Gminy w Komprachcicach: tel. 77 403 17 10 

l.p. oznaczenie nieruchomości powierzchnia 
działki

[m2]

Opis nieruchomości
przeznaczenie w planie

cena wywoławcza 
[zł]

wadium
[zł]położenie 

nieruchomości
numery

km działki kw

1. Komprachcice 
ul. Perłowa

4 1915 OP1O/00123121/7 591 Nieruchomość gruntowa niezabudowana W m.p.z.p teren 
o symbolu MN budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

55 000  5 500

2. Komprachcice 
ul. Turkusowa

4 1913 OP1O/00123121/7 630 Nieruchomość gruntowa niezabudowana W m.p.z.p teren 
o symbolu MN budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

59 000 5 900

3. Komprachcice 
ul. Turkusowa

4 1901 OP1O/00123121/7 690 Nieruchomość gruntowa niezabudowana W m.p.z.p teren 
o symbolu MN budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

64 400 6 440
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 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Przedszkolaki na scenie
Uczestnicy tegorocznej, piątej już edycji Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej, wypełnili salę Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach 
po brzegi. Było gwarno, kolorowo i spontanicznie. 
Na komprachcickiej scenie zabrzmiały dziecięce 
wykonania mniej i bardziej popularnych utworów, 
a oklaski zdawały się nie mieć końca.

Młodych wykonawców oceniało jury w składzie: 
Marzena Mielcarek, Anna Białoskórska, Linda Wencel. 
Przyznano następujące nagrody oraz wyróżnienia:
Kategoria I (soliści)
I miejsce: Lena Kansy Budzisz

II miejsce: Paweł Mróz
III miejsce: Milena Milczanowska
Wyróżnienie: Zosia Lniak
Wyróżnienie: Dariusz Skiba
Kategoria II (zespoły)
I miejsce: Zespół z PP nr 25 w Opolu

II miejsce: Łubniańskie Skrzaty – PP Łubniany
III miejsce: Duet Lniak Zosia i Rassek Malwina – 
GCKiR Bierawa
Wyróżnienie: Zespół Biedronki – PP PNW
Wyróżnienie: Zespół Nutki – PP Chróścina

Klub Seniora z Komprachcic rozpoczął oficjalnie 
sezon imprez i zajęć plenerowych. Członkowie 
Klubu spotkali się 11 maja br. w kompleksie 
sportowym „Orlik” w Komprachcicach/Polskiej 
Nowej Wsi, przy ul. Rolniczej. 

Zaczęli niebanalnie od ćwiczeń na sprzęcie siłowni 
zewnętrznej, a następnie spalone kalorie uzupełnili 
pierwszą wiosenną biesiadą. Panie przygotowały 
sałatki i upiekły ciasta, a także zorganizowały wiele 
innych przysmaków, panowie zadbali o oprawę 
i aranżację miejsca.

Klub Seniora z Komprachciczaprasza do udziału w organizowanej  przez członków Klubu wycieczce do Pszczyny i okolicProgram: zwiedzanie zamku w Rogowie Opolskim oraz zamku w PszczynieKoszt wycieczki: 50 złotych od osobyWyjazd: 21 czerwca 2017 r., godz. 9.00 (parking przy kościele w Komprachcicach)Wpłat dokonujemy w Klubie Seniora oraz w sklepie u p. Famuły

 KOMPRACHCICE

Sezon seniorów

FESTIWAL

Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego
ZASADY UCZESTNICTWA
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
do udziału festiwalu: 26.05.2017r.

W festiwalu mogą wziąć udział wykonawcy z całego 
kraju, w trzech kategoriach:
I kategoria – soliści szkoła podstawowa i młodsi
II kategoria – soliści gimnazjum
III kategoria – soliści szkoła średnia
IV kategoria – soliści studenci i dorośli

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. a) Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie po-
prawnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (do po-
brania ze strony internetowej sokkomprachcice.pl 

na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury, 46-070 
Komprachcice, ul. Niemodlińska 2, sokkomprachcice.
marketing@gmail.com
b) Wpłata akredytacji festiwalowej w kwocie 10 zł 
za uczestnika do dnia 29.05.2017r.
numer rachunku bankowego Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Komprachcicach:
PKO BP SA 80 1020 3668 0000 5302 0015 7172
z dopiskiem VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIO-
SENKI ANNY JANTAR I JAROSŁAWA KUKULSKIE-
GO + imię i nazwisko uczestnika
2. Uczestnicy prezentują dwie piosenki: utwory 
z repertuaru Anny Jantar bądź twórczości Jarosła-
wa Kukulskiego. W razie dużej liczby uczestników 
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia 

prezentacji do jednej piosenki.
3. Na nośniku (pendrive, CD) powinny znajdować 
się tylko wykonywane utwory.
4. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, 
obsługę.
5. Uczestnicy festiwalu przyjeżdżają na koszt własny 
lub placówki delegującej.
6. Powołane przez Organizatorów Jury oceniać bę-
dzie: interpretację utworu, przygotowanie muzyczne, 
walory artystyczne.
7. Jury przyzna cztery nagrody w każdej z kategorii. 
Jednocześnie zastrzega sobie możliwość innego 
podziału nagród. Wszelkie decyzje komisji są osta-
teczne i nieodwołalne.
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LAJKONIK CUP

W połowie stawki

PIŁKA RĘCZNA

Dobry wynik w świetnym towarzystwie

W dniach 22 – 24 kwietnia 2017 drużyna mło-
dzików OSiR Komprachcice wzięła udział w mię-
dzynarodowym turnieju piłki ręcznej „LAJKONIK 
CUP” w Krakowie. 

Nasi szczypiorniści zajęli VIII miejsce w stawce pięt-
nastu zespołów, wśród których były bardzo doświad-
czone ekipy: m.in. Vive Kielce, Wisła Płock, Chrobry 
Głogów. Za wsparcie dziękujemy firmom-sponsorom: 
KNAUF, ROLBET – Zakład wyrobów betonowych, 
ARNBUD – usługi budowlane, MIREK-SERVICE – 
mechanika pojazdowa.

Wyniki naszej drużyny:
OSiR : Onnereds II (Szwecja) 17 : 17 (7 : 7)
Bramki: K. Kawulok 6, F. Sosna 5, M. Niewiadomski 
1, J. Sobków 1, F. Wrzesiński 1, A. Antoszczyszyn 
1, D. Łacny 1, D. Jendryca 1

OSiR : CYSS 3 Melitopol (Ukraina) 17 : 24 (5 : 8)
Bramki: F. Sosna 6, P. Kwas 3, J. Sobków 2, K. Kawulok 

2, A. Antoszczyszyn 1, P. Jurecki 1, M. Hryniewicz 
1, D. Jendryca 1

OSiR : Kusy Kraków 18 : 13 (9 : 5)
Bramki: K. Kawulok 10, M. Hryniewicz 3, P. Hyl 2, 
A. Antoszczyszyn 2, J. Sobków 1

OSiR : Vive Kielce 11 : 20 (8 : 10)
Bramki: K. Kawulok 4, J. Sobków 2, F. Sosna 2, F. 
Wrzesiński 1, A. Antoszczyszyn 1, P. Kwas 1

OSiR : MOS Wrocław 14 : 19 (7 : 6)
Bramki: F. Sosna 4, J. Sobków 3, K. Kawulok 3, M. 
Niewiadomski 1, F. Wrzesiński 1, P. Hyl 1, M. Dudek 1

OSiR : PMOS Chrzanów 13 : 17 (7 : 8)
Bramki: K. Kawulok 3, J. Sobków 2, A. Antoszczyszyn 
2, F. Sosna 2, M. Niewiadomski 1, F. Wrzesiński 1, 
P. Hyl 1, D.Jendryca 1

Drużyna OSiRu wystąpiła w składzie:

D. Okoń, M. Lellek, M. Niewiadomski, J. Sobków, F. 
Wrzesiński, K. Kawulok, A. Antoszczyszyn, P. Hyl, 
D. Łacny, P. Jurecki, P. Kwas, M. Dudek, F. Sosna, 
M. Hryniewicz, D. Jendryca, T. Sobków

Klasyfikacja końcowa:
1. Krakowiak 85 Kraków
2. CYSS 3 Melitopol (Ukraina)
3. Vive Kielce
4. Chrobry Głogów
8. OSiR Komprachcice

W dniach 5 – 7 maja 2017 odbyły się turnieje 
1/16 Mistrzostw Polski młodzików w piłce ręcz-
nej. Wicemistrzowie województwa opolskiego, 
drużyna OSiR Komprachcice, wzięła udział w za-
wodach w Zawierciu, gdzie grała z mistrzem 
województwa łódzkiego, Victorią Tomaszów 
Mazowiecki, mistrzem województwa śląskiego, 
Viretem Zawiercie oraz wicemistrzem wojewódz-
twa dolnośląskiego, Dziewiątka Legnica.

Turniej stał na wysokim poziomie, mecze były nie-
zwykle wyrównane, przez co bardzo emocjonujące. 
W pierwszym meczu nasi chłopcy zmierzyli się 
z drużyną z Tomaszowa Mazowieckiego. Drużyna 
OSiR Komprachcice, po wyrównanym początku 
odskoczyła przeciwnikom na kilka bramek i utrzy-
mała przewagę do końca meczu. W tym spotka-
niu bardzo dobrze funkcjonowała obrona jak i gra 
w ataku. Kombinacyjne akcje przynosiły wymierny 
efekt, przez co nie do zatrzymania byli nasi roz-
grywający, ale i skrzydłowi oraz kołowy. W sobotę 
nasza drużyna zmierzyła się z gospodarzami. Był 
to mecz twardy, drużyny były skupione w obronie, 
ciężko było wypracować dobrą pozycję rzutową. 
Początek meczu ułożył się nie najlepiej dla naszej 
drużyny, traciliśmy 2 bramki do rywali. W 15 minucie 
meczu udało nam się odrobić stratę i wyjść po raz 
pierwszy na prowadzenie 6 : 5. Drużyna gospodarzy 
nie oddawała nam pola i walczyła dzielnie, dlatego 
pierwsza połowa zakończyła się sprawiedliwym 
remisem 11 : 11. W drugiej połowie nasi chłopcy 
nie umieli poradzić sobie z grą w ataku, pierwszą 
bramkę zdobyli dopiero w 12 minucie tej części 
gry, co niestety przełożyło się na wynik końcowy 
18 : 16 dla Zawiercia. W drugim meczu tego dnia, 
niespodziewanie drużyna Victorii Tomaszów Ma-
zowiecki wygrała z Legnicą, przez co w klasyfikacji 
turnieju po dwóch kolejkach każda z drużyn miała 
po jednym zwycięstwie. Ostatniego dnia graliśmy 
z drużyną z Legnicy. Po chłopcach widać było już 

zmęczenie ciężkimi spotkaniami, ale również chęć 
awansu do kolejnego etapu MP. W pierwszej po-
łowie gra była wyrównana, z niewielką przewagą 
naszych rywali. Niestety początek drugiej połowy 
to bardzo słaba gra naszych chłopców, przez co dru-
żyna z Legnicy zwiększyła przewagę do 11 bramek. 
Wskazówki przekazane zawodnikom przez trenera 
Macieja Nawrockiego, podczas przerwy na żądanie, 
dały impuls do skutecznej gry w ataku. Drużyna OSiR 
Komprachcice odrobiła siedem bramek, ale niestety 
na tyle tylko pozwolił czas gry.
Ostatecznie w turnieju nasza drużyna zajęła trzecie 
miejsce, a awans do 1/8 MP uzyskały drużyny z Za-
wiercia oraz Legnicy. Za bardzo dobrą grę w czasie 
całego turnieju, trenerzy wyróżnili naszego bram-
karza, Mateusza Lellka, który otrzymał nagrodę dla 
najlepszego bramkarz turnieju. Chłopcy pokazali się 
z bardzo dobrej strony, walczyli z całych sił w każdym 
meczu i starali się walczyć o awans do ostatnich 
sekund.

Drużyna młodzików dziękuje Wójtowi Gminy Kom-
prachcice, p. Leonardowi Pietruszce, dyrektorowi 
OSiR Komprachcice, p. Arkadiuszowi Tabiszowi oraz 
kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, p. Waldemarowi Chmielowi za pomoc przy 
organizacji wyjazdu na turniej 1/16 Mistrzostw Polski.

Krzysztof Sobków

WYNIKI 1/16 MISTRZOSTW POLSKI

OSiR – Victoria Tomaszów Mazowiecki 30:27 (18:16)
Bramki: J. Sobków 8, K. Kawulok 5, P. Hyl 4, F. Sosna 
3, F. Wrzesiński 3, A. Antoszczyszyn 2, T. Sobków 
2, M. Niewiadomski 2, D. Łacny 1

OSiR – Viret Zawiercie 16:18 (11:11)
Bramki: J. Sobków 5, F. Sosna 4, F. Wrzesiński 3, A. 
Antoszczyszyn 2, M. Niewiadomski 1, K. Kawulok 1

OSiR – Dziewiątka Legnica 26:30 (10:14)
Bramki: F. Sosna 8, J. Sobków 5, K. Kawulok 4, M. 
Niewiadomski 3, F. Wrzesiński 1, A. Antoszczyszyn 
1, P. Hyl 1, D. Łacny 1, P. Jurecki 1, T. Sobków 1
Drużyna OSiRu wystąpiła w składzie:
D. Okoń, M. Lellek, M. Niewiadomski, J. Sobków, F. 
Wrzesiński, K. Kawulok, A. Antoszczyszyn, P. Hyl, 
D. Łacny, P. Jurecki, P. Kwas, F. Sosna, T. Sobków
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W dniu 12 maja 2017 r. rozegrany został IV 
Memoriał im. Dariusza Brzozowskiego, w którym 
wzięły udział drużyny Jedynki Ziębice, SPR Oleś-
nica Pogoni Zabrze oraz gospodarze OSiR Kom-
prachcice. Zwycięzcą turnieju okazała się drużyna 
z Zabrza, która wygrała wszystkie spotkania.

Nasi chłopcy zajęli drugie miejsce z dwoma zwy-
cięstwami. Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
wybrany Fabian Sosna, a najlepszym zawodnikiem 
drużyny Patryk Kwas. Imprezę wsparło Starostwo 
Powiatowe w Opolu, sponsorem wydarzenia był 
również WiK Opole.
Klasyfikacja IV Memoriału im. D. Brzozowskiego
1. Pogoń 1945 Zabrze 6 pkt
2. OSiR Komprachcice 4 pkt
3. Jedynka Ziębice  2 pkt
4. SPR Oleśnica  0 pkt

Wyniki drużyny z Komprachcic:
OSiR – Jedynka Ziębice 21:10 (9:3)
Bramki: J. Sobków 5, K. Kawulok 5, D. Łacny 3, M. 
Niewiadomski 2, F. Sosna 1, P. Hyl 1, T. Sobków 1, 
M. Hryniewicz 1, P. Kwas 1, D. Galla 1
OSiR – SPR Oleśnica 21:12 (12:6)
Bramki: J. Sobków 4, K. Kawulok 4, P. Jurecki 3, 
M. Niewiadomski 2, F. Wrzesiński 2, F. Sosna 1, P. 
Hyl 1, D. Łacny 1, M. Hryniewicz 1, P. Kwas 1, S. 
Morawiec 1
OSiR – Pogoń 1945 Zabrze 16:22 (7:14)
Bramki: F. Sosna 4, K. Kawulok 3, M. Niewiadomski 
2, P. Hyl 2, J. Sobków 1, F. Wrzesiński 1, T. Sobków 
1, P. Jurecki 1, P. Kwas 1

SPORT

Wielki sukces młodych sportowców komentuje Wójt Gminy Komprachcice - Leonard Pietruszka
To, co udało się osiągnąć młodym szczypiorni-
stom LKS OSiR Komprachcice oraz siatkarkom 
Sukcesu Komprachcice to wielka niespodzian-
ka, ale zasłużona. Wszystkim, którzy wspie-
rali zawodników – rodzicom, całym rodzinom, 
trenerom, opiekunom i mieszkańcom gminy 
Komprachcice, wspierającym te kluby składam 
wielkie podziękowania.

Taki sukces wymaga pracy, to konieczność wyjazdów 
i pokonywania wielu kilometrów, systematyczności 
i uporu. Patrząc z kim grały nasze kluby i jakie osiąg-
nęły wyniki możemy powiedzieć: to wielki sukces 
małej wiejskiej gminy.
Nasi piłkarze musieli się zmierzyć ze sportowcami 
z potężnych ośrodków sportowych, które mają więk-
sze tradycje, większe budżety. Dlatego ten sukces 
jest podwójny. Wynika z ciężkiej pracy trenerów, 
bo praca z dzieckiem jest podwójnie trudna, wiem 

to z doświadczenia. Tylko trener wie, jak trzeba 
pracować nad młodym zawodnikiem, by nie zrezyg-
nował. Jak zachęcić go do treningów, pamiętajmy, 
że są to uczniowie, którzy muszą pogodzić sport 
z nauką. Trenerzy pracują społecznie i te sukce-
sy pokazują, że najcenniejsza w sporcie jest pasja. 
Małgorzata i Piotr Szczubiałowie i Maciej Nawrocki 
wykonują bardzo porządną pracę.

MEMORIAŁ IM. DARIUSZA BRZOZOWSKIEGO

Wysoki poziom

Dariusz Marel – członek Zarządu  
LKS OSiR Komprachcice
– Dzieci robią wielkie postępy, chyba każdy to 
widzi. Dobra praca Macka Nawrockiego i czasa-
mi też pomoc Mirka Nawrockiego zaowocowały 
sukcesami. Ci młodzi zawodnicy to będzie dobry 
narybek do drużyny seniorów już za dwa, trzy lata. 
To jedyna szansa dla naszego klubu, bo to jest mło-
dzież z terenu naszej gminy, która wcześnie zaczyna 
grać, ogrywa się, mierzy się w turniejach z innymi 
drużynami. Seniorzy zakończyli sezon na ósmym 
miejscu – tak się przytrafiło, że kilku zawodników 
było kontuzjowanych, i to od początku rozgrywek. 
Młoda drużyna jest naszą nadzieją, w związku 
z tym chcemy jeszcze bardziej rozbudować sekcję 
dziecięcą, wciągnąć do piłki ręcznej najmłodszych 
– przede wszystkim przez zabawę – i przyciągnąć 
ich w ten sposób do sportu. Jesteśmy rozwijającym 
się klubem i mam nadzieję, że właśnie dzięki takim 
przygotowaniom będziemy osiągać coraz więcej 
w piłce ręcznej.

Krzysztof Sobków, menedżer zespołu,  
ojciec dwóch zawodników klubu
Drużyna młodzików zajęła drugie miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa, wyjechaliśmy do Zawiercia 
na 1/16 Mistrzostw Polski. Po bardzo dobrym meczu 
wygraliśmy trzema bramkami z mistrzem wojewódz-
twa łódzkiego Victorią Tomaszów Mazowiecki, muszę 
przyznać, że kontrowaliśmy cały mecz. Z Zawierciem 
przegraliśmy tylko dwiema bramkami, a z „Dziewiątką” 
Legnica – moim zdaniem najsilniejszą drużyną turnieju – 
nie udało się wygrać, ale udało się pokazać, jak potrafimy 
się zebrać. Gdy przegrywaliśmy jedenastoma bramkami, 
chłopcy potrafili odegrać siedem, udowodnili, że jeżeli 
się sprężą, to potrafią dać z siebie bardzo wiele. Teraz 
chcielibyśmy stworzyć chłopcom i kadrze trenerskiej 
takie warunki, żeby mogli jak najlepiej trenować, często 
uczestniczyć w turniejach, ogrywać się. Myślę, że teraz 
nie ma co deklarować wielkich sukcesów, czas pokaże, 
ale jesteśmy na dobrej drodze. Szukamy sponsorów, 
po sukcesie w Mistrzostwach Województwa wysłaliśmy 
zaproszenia do współfinansowania naszej drużyny – 
czekamy na odzew lokalnych przedsiębiorców, mam 
nadzieje, że docenią nasze osiągnięcia. Jeśli ktoś byłby 
zainteresowany wsparciem, może kontaktować się 
ze mną (tel.: 502 509 057)

Maciej Nawrocki, trener drużyny młodzieżo-
wej LKS OSiR Komprachcice, o udziale 
w mistrzostwach 
To jest wielki sukces, zwłaszcza że podczas eliminacji 
graliśmy z drużynami z dużych ośrodków sportowych. 
Byliśmy jedyną drużyną, która nie była reprezentowana 
przez zawodników z klas sportowych i jedyną z ośrodka 
wiejskiego. W Zawierciu, gdzie odbył się etap 1/16 
mistrzostw, dwie najlepsze drużyny awansowały dalej, 
my zajęliśmy trzecie miejsce w grupie. Przez cały rok gra-
liśmy w turniejach w Polsce, byliśmy też na rozgrywkach 
we Włoszech, sami organizowaliśmy mocne turnieje. 
Chłopcy zauważyli, że mogą skutecznie rywalizować 
nawet z bardziej doświadczonymi zespołami. Obecnie 
w drużynie grają roczniki od 2002 do 2007. Grupy 
najstarsze 2002 i 2003 trenują trzy razy w tygodniu 

2004–2005 – też, a grupa najmłodsza – raz. W sumie 
jest blisko pięćdziesięciu młodych szczypiornistów. 
Zgłosić do rozgrywek mogę, ilu chcę zawodników, ale 
w protokole pomeczowym jest miejsce na szesnaście 
osób. Wybierając zawodników na mecz podejmuję 
decyzję o udziale piłkarza, oceniając jego kondycję 
sportową i systematyczność w treningach. Jesteśmy 
otwarci na współpracę, jeżeli teraz ktoś chciałby się 
przyłączyć, oczywiście może, musi się jednak liczyć, 
że wejście do ścisłej reprezentacji drużyny wymagać 
będzie wiele bardzo ciężkiej pracy. Roczniki starsze 
po tych dwóch latach są już naprawdę mocno ograne 
i reprezentują wysoki poziom. Chciałbym podziękować 
rodzicom za zaangażowanie w pracę klubu, a także 
chłopcom, którzy starają się brać systematycznie udział 
w treningach i godzić naukę ze sportem.
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PUBLICZNE GIMNAZJUM

Ekologia jest trendy

PIŁKA SIATKOWA

„Sukces” w Mistrzostwach

Niecodzienne zajęcia odbyły się w Publicznym 
Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w dniach 24 – 28 kwietnia. Był to cykl ekologicz-
nych zajęć edukacyjnych, przeprowadzony pod 
nazwą „EKO-Tydzień”, którego współorganizato-
rami byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz 
Urząd Gminy w Komprachcicach.

To był dla gimnazjalistów oraz dla nauczycieli i pracow-
ników gimnazjum czas pełen pracy, ale też integracji 
i wzajemnych inspiracji. W programie „EKO-Tygodnia” 
były: konkurs wiedzy o ziemi, spotkania o tematyce 
ekologicznej, pogadanki dotyczące niskiej emisji gazów, 
pisanie proekologicznych listów adresowanych do do-
rosłych, konkurs na najciekawszy plakat „Ziemia jest 
w naszych rękach”, podsumowanie wszystkich działań 
podczas pikniku ekologicznego. Działania zaplanowane 
w czasie akcji nie dotyczyły tylko gimnazjalistów. 
Spotkania z zakresu edukacji ekologicznej odbywały 
się we wszystkich placówkach oświatowych naszej 
gminy. Ich tematem przewodnim była niska emisja 
i odnawialne źródła energii (OZE). Zajęcia prowa-
dzone były w ramach kampanii edukacyjnej Gminy 
Komprachcice dofinansowanej przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu pn. „Niska 
emisja i Odnawialne Źródła Energii dla małych i du-
żych”. 25 kwietnia odbył się konkurs wiedzy o Ziemi, 

adresowany do wszystkich klas gimnazjum. Najlepsza 
w tych zmaganiach okazała się klasa 2 b, drugie miejsce 
zajęła klasa 3 d, a trzecie – 3 b. Finaliści, którzy zajęli 
dwa pierwsze miejsca wzięli udział w debacie oxfordz-
kiej pod przewrotnym hasłem „Ekologia to bzdura”, 
która podsumowała „EKO-Tydzień” podczas pikniku.
Piknik, zorganizowany w hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Komprachcicach był punktem kulminacyjnym 
EKO-Tygodnia: wiele emocji sprawiła prezentacja 
„mody z odzysku”, a także wspomniana już debata 
oxfordzka, quizy z nagrodami, pokazy i warsztaty. 
Na podsumowanie akcji zawitali partnerzy ekolo-
gicznej akcji: Nadleśnictwo Prószków, Ekozagroda 
Jabłoniowy Sad – Iwona i Jens Frasek, pszczelarz Adam 
Woś, strażacy oraz Opolska Grupa Poszukiwawczo-
-Ratownicza z psami.
Uczniowie poznali ideę wdrażania i promowania odna-
wialnych źródeł energii (m.in. energii wiatrowej, geoter-
malnej, słonecznej), dowiedzieli się, jak z nich korzystać, 
jakie korzyści środowiskowo-ekonomiczne daje ich 
stosowanie w gospodarstwach domowych i co każ-
dy z nas może zrobić, by przyczynić się do ochrony 
środowiska. Forma edukacji była bardzo interesująca 
dla młodych mieszkańców gminy – konkursy i quizy 
z nagrodami, ale też możliwość wyrażenia własnych 
opinii na tematy ekologiczne przy licznie zgromadzonej 
publiczności zyskała ich aprobatę.

Monika Prześlakiewicz

„Czwórka” Sukcesu Komprachcice na turnieju 
w Paczkowie wywalczyła wicemistrzostwo wo-
jewództwa i tym samym awansowała do Finału 
Ogólnopolskiego turnieju Kinder+Sport, czyli 
Mistrzostw Polski w mini piłce siatkowej.

Finał wojewódzki był rozgrywany w trzech katego-
riach wiekowych: „dwójki” (rocznik 2006 i młodsze), 
„trójki” (2005) oraz „czwórki” (2004). W zawodach 
tych wystąpiły trzy drużyny z Komprachcic, oprócz 
wymienionej powyżej także dwie w kategorii najmłod-
szej. Zawodniczkom „dwójek” nie poszło aż tak dobrze 
jak ich starszym koleżankom, Sukces I (Wiktoria 
Gola, Julia Grzyszczok, Dominika Kandziora) zajął 
ostatecznie miejsca 5‒6, natomiast Sukces II (Amelia 
Marek, Hanna Osińska, Małgorzata Radzik) miejsca 
7‒8. Jednak dzięki wynikom w Finale Mistrzostw 
Województwa, klub z Komprachcic potwierdził po raz 
kolejny, że jest w mini piłce siatkowej dziewcząt drugą 
siłą na Opolszczyźnie po ECO UNI Opole.
Drużyna „czwórek” Sukcesu (Maria Bodzioch, Natalia 

Grala, Aleksandra Paszek, Weronika Stelnicka), która 
była rozstawiona po wygraniu turnieju półfinałowego 
zaczęła zawody bardzo pewnie zajmując pierwsze 
miejsce w grupie ćwierćfinałowej pokonując bez stra-
ty seta kolejno PSP 19 Kędzierzyn-Koźle (najlepszy 
zespół województwa wśród szkół podstawowych), 
ECO UNI 2 Opole oraz Jedynkę Niemodlin, następnie 
w półfinale również stosunkiem 2:0 ECO UNI 3. Finał 
z ECO UNI 1 zaczął się po myśli młodych siatkarek 
z Komprachcic, które wygrały pierwszego seta, 
jednak w dwóch kolejnych musiały uznać wyższość 

teamu z Opola przegrywając 1:2.
W każdej kategorii wiekowej dwa najlepsze zespoły 
Mistrzostw Województwa uzyskały awans do Finału 
Ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 26‒29 
czerwca w Zabrzu. Oprócz drużyn z Opola i Kom-
prachcic w imprezie tej prawo udziału wywalczyła 
„trójka” SP 3 Nysa.

Wyniki Finału Wojewódzkiego turnieju 
Kinder+Sport: 
„czwórki”:
1. ECO UNI Opole I
2. Sukces Komprachcice

„trójki”:
1. ECO UNI Opole I
2. SP 3 Nysa

„dwójki”:
1. ECO UNI Opole I
2. ECO UNI Opole II

 

 
 

„Zielone płuca”  w naszych rękach! 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach realizowanego projektu pn. „Inwentaryzacje 
przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie 
opolskim”, zaprosił  Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego do organizacji i 
realizacji edukacyjnych działań ekologicznych. W ramach wspólnie zorganizowanej akcji  pn. „Sadzimy 
drzewa-budujemy sobie czystą przyszłość” młodzież z gminy Komprachcice razem z nauczycielkami: 
Jolantą Tracz, Patrycją Ressel oraz Emilią Steciów, pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Opolu, posadziła ponad 800 drzew w Ochodzach  w lesie należącym do Nadleśnictwa Prószków.  

Po ciężkiej pracy na wszystkich czekało ognisko, przygotowane przez leśników.  W imieniu 
Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego dziękujemy Wojewódzkiemu Urzędowi 
Pracy w Opolu  oraz Nadleśnictwu Prószków za możliwość praktycznego spojrzenia na przyrodę oraz 
prawdziwej lekcji ekologii. Inicjatorem  planowanych działań ekologicznych jest Wojewódzki  Urząd 
Pracy w Opolu, a realizowana akcja to dopiero początek wspólnego działania na rzecz ochrony 
środowiska.  Kolejnym projektem jest eko-tydzień, który niebawem odbędzie się w komprachcickim 
gimnazjum. 
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DOMECKO

Europejskie święto flagi
Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Domecku ogłosił dla uczniów tej 
placówki konkurs na wykonanie dowolną tech-
niką flagi wybranego kraju Europy.

Podsumowanie miało miejsce 9 maja br. podczas 
apelu zorganizowanego z okazji Dnia Unii Europej-
skiej. Uczniowie dowiedzieli się wielu szczegółów 
o Unii Europejskiej, państwach Wspólnoty oraz jej 
najważniejszych symbolach. Najważniejszym elemen-
tem apelu było rozstrzygnięcie konkursu – okazało 
się, że najchętniej wykonywaną przez młodzież 
flagą była flaga Polski, pojawiły się jednak także 
flagi innych państw: Niemiec, Litwy, czy Hiszpanii, 
a także flaga Unii.

KOMPRACHCICE

Wiersze księdza

KOMPRACHCICE, OPOLE

Drugie miejsce Feliksa

KARATE TRADYCYJNE

Wysokie pozycje

KOMPRACHCICE

Święto strażaków

Konkurs Recytatorski Twórczości ks. Jana Twar-
dowskiego, patrona szkoły podstawowej z Kom-
prachcic odbył się 21 kwietnia w Samorządowym 
Ośrodku Kultury. 

Uczniowie prezentowali wybrany wiersz i fragment 
prozy księdza Twardowskiego – oceniała ich komisja 
w składzie: Barbara Langner, Celestyna Kubal i Beata 
Śmieja. Przerwy między recytacjami uprzyjemniały 
piosenki z płyty Mieczysława Szcześniaka zatytuło-
wanej „Nierówni”, z tekstami wierszy patrona szkoły. 
W konkursie brali udział przedstawiciele czterech 
szkół podstawowych – Opola-Chmielowic, Dome-
cka, Polskiej Nowej Wsi oraz organizatora imprezy. 
Pierwsze miejsca zajęli: Mateusz Leja (PSP Domecko) 
oraz Michał Romańczyk – PSP nr 30 Opole (Chmielo-
wice), drugie – Mateusz Tańczak (PSP Komprachcice), 

trzecie – Dominika Kandziora (PSP Komprachcice) 
oraz Aleksander Krawczyk (PSP Polska Nowa Wieś). 
Nagrody i poczęstunek ufundowała Rada Rodziców 
PSP Komprachcice.

W osiemnastym Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych 
Feliks Świerc z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Komprachcicach w kategorii klas szóstych 
zajął II miejsce. 

To już drugi taki sukces Feliksa – pierwszy raz zajął 
drugie miejsce, będąc uczniem klasy czwartej i wtedy 
odpowiadał na pytania w języku polskim, a w tego-
rocznej edycji konkursu już w języku angielskim.

Stanisław Adamkiewicz zajął I miejsce w konkurencji 
KATA w XI Otwartych Mistrzostwach Wojewódz-
twa Opolskiego w Karate Tradycyjnym, które odbyły 
się 6 maja 2017 r. w Głuchołazach. 

Staszek obronił tytuł po raz trzeci. Klub reprezen-
towało 28 zawodników, którzy zdobyli w sumie 15 
medali. Gratulujemy przedstawicielom Gminy Kom-
prachcice (również uczniom ze szkoły w Chmielowi-
cach): Stanisław Adamkiewicz – I miejsce (Chmielowi-
ce), Michał Fedorowski – II miejsce (Komprachcice), 
Paweł Buhl – III miejsce (Chmielowice), Oliwia Grygas 
– III miejsce (Wawelno), Kacper Kieroński – Ignaciuk 
– III miejsce (Wawelno).

Jednostka OSP Komprachcice uroczyście ob-
chodziła Dzień św. Floriana. Druhny i druhowie 
przeszli spod remizy do kościoła pw. Św. Fran-
ciszka z Asyżu, gdzie odbyła się msza w intencji 
strażaków. Po nabożeństwie odbyło się rozdanie 
odznaczeń oraz odznak za wysługę lat, a następ-
nie strażacka biesiada. 

Druhowie z jednostki OSP Komprachcice podczas 
obchodów święta otrzymali odznaki „Za Wysługę 
Lat”: Franciszek Kampa (50 lat działalności w OSP), 
Joachim Kowolik (45 lat), Herbert Wicher oraz An-
drzej Kacuba (35 lat), Sebastian Gola oraz Rafał Pikos 
(25 lat), Michał Kowolik (odznaka za 20 lat służby, 
w OSP jest o rok dłużej), Łukasz Jarosz oraz Janusz 
Wicher – odznaki za 15 lat służby (Janusz Wicher 
jest w OSP lat 19), Adrian Lachnik (10 lat).
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Podczas tegorocznego pikniku strażackiego, 
organizowanego przez jednostkę OSP z Wawel-
na, mieszkańcom wsi i sympatykom strażaków 
został zaprezentowany nowy nabytek druhów: 
wóz strażacki, STEYR przywieziony do Wawelna 
z Austrii.

Ochotnicy na nowy wóz czekali z niecierpliwością, 
ponieważ poprzedni, MERCEDES 1113, osiągnął 
już przyzwoity wiek – 50 lat – i wymagał następcy. 
MERCEDES z Wawelna był prezentem niemieckiej 
gminy Hasbergen i zapoczątkował oficjalną wymianę 
doświadczeń i dóbr między samorządami. Nowy 
wóz bojowy to rocznik 1989, wymaga niewielkiego 
dosprzętowienia i już niebawem będzie służył (oby 
jak najrzadziej!) mieszkańcom sołectwa i okolic. 

Stanisław Korzekwa, Prezes jednostki zdradza:
– Chcielibyśmy, aby stary wóz bojowy zarejestrować 
jako zabytek. Myślę, że jest miejsce w Wawelnie, 
gdzie moglibyśmy się tym zająć, a w przyszłości – 
po budowie remizy – z pewnością znalazłoby się 
miejsce właśnie tam na ekspozycję tego samochodu.
Nowy samochód kosztował 18 500 euro – strażacy 

dziękują za pomoc w zakupie wozu wszystkim dar-
czyńcom, dzięki którym udało się zrealizować plan, 
szczególnie samorządowi Gminy Komprachcice i hoj-
nym mieszkańcom Wawelna, Zarządowi Gminnemu 
ZOSP RP oraz Nadleśnictwu Prószków.

WAWELNO

Nowy wóz zaprezentowany!

GMINNE STOWARZYSZENIE PARTNERSKIE „PARTNER”

Nowe obszary współpracy
GSP PARTNER podsumowało rok 2016, a człon-
kowie przyjęli plan pracy na najbliższe miesiące. 
Wśród nich nowe działania – wymiana nauczycie-
li przedszkolnych w ramach współpracy z czeskim 
partnerem – gminą Město Albrechtice.

W minionym roku członkowie stowarzyszenia – 
a jest ich obecnie ponad setka – przepracowali 
w ramach wolontariatu łącznie 300 godzin, których 
wartość oszacowano na 4500 złotych. W imprezach 
i spotkaniach brały w sumie udział 872 osoby. Naj-
ważniejszymi wydarzeniami roku 2016 były: wizyta 
delegacji GSP PARTNER oraz strażaków z Żerkowic 
i Wawelna w Město Albrechtice (15 marca); wizy-
ta członków stowarzyszenia w Město Albrechtice 
oraz Kopřivnicy (23 kwietnia), wyjazd strażaków 
z Żerkowic i Komprachcic do fabryki samochodów 
TATRA w Kopřivnicy (6 maja); wizyta delegacji Gminy 
Komprachcice w Hasbergen (Niemcy) (19-22 maja); 
odwiedziny czeskiego partnera w Komprachcicach, 
połączone ze zwiedzaniem Mosznej i Góry św. Anny 
(28 maja); udział w gminnych zawodach strażackich 
w Komprachcicach druhów z Město Albrechtice (26 
czerwca); sportowo-rekreacyjne spotkanie integra-
cyjne z partnerami z Czech (45 osób) w kompleksie 
sportowym w Komprachcicach (16 lipca); rewizyta 
czterdziestu przedstawicieli Gminy Komprachcice 
w Czechach – Hostyn i Prerov (6 sierpnia); uroczy-
stości z udziałem przedstawicieli obu zagranicznych 
partnerów Komprachcic (25-28 sierpnia); wizyta 
delegacji parafii katolickiej Gminy Hasbergen (3 
października), Dzień Partnerstwa, uroczystość po-

łączona z Walnym Zebraniem GSP (18 listopada).
W roku 2017 członkowie PARTNERA zaplanowali 
spotkania w Komprachcicach z przedstawicielami 
Město Albrechtice, część z nich, jak turniej pił-
karski drużyn młodzieżowych już mamy za sobą. 
W ostatnich dniach kwietnia przedstawiciele Gmi-
ny Komprachcice i reprezentacja stowarzyszenia 
wzięła udział w wycieczce do miejscowości Rudni 
Doly w Czechach oraz w spotkaniu integracyjnym. 
13 maja ponad pięćdziesiąt osób z naszej gminy 
wzięło udział w spotkaniu, które odbyło się w … 
pociągu! Wąskotorówka, którą jechali z Trzemesznej 
do Osoblahy zabrała również blisko setkę czeskich 
partnerów. Popołudniem wszyscy uczestniczyli 
w festiwalu orkiestr dętych w Město Albrechtice 
(o tym wydarzeniu napiszemy więcej w kolejnym 
wydaniu „Wieści). Stowarzyszenie w harmonogramie 
prac na 2017 r. ma jeszcze wizytę w Hasbergen (maj), 
przyjazd drużyny pożarniczej z Město Albrechtice 
oraz ich udział w zawodach strażackich (czerwiec), 

udział Czechów w letnim spotkaniu integracyjnym 
(lipiec), zwiedzanie zabytków województwa dolnoślą-
skiego (sierpień) oraz Wieliczki (wrzesień), tradycyjny 
już udział Czechów w Dniu Partnerstwa (listopad).

Jan Przywara, Przewodniczący Zarządu GSP PART-
NER podsumowuje:
– Współpraca rozwija się bardzo prężnie, coraz szer-
sze obszary międzynarodowych kontaktów są obej-
mowane tą współpracą. Od tego roku zaczynamy 
wymianę nauczycieli przedszkolnych. Dopinamy 
ostatnie sprawy i niebawem odbędzie się pierwszy 
wyjazd. Ze względu na fakt, że Żerkowice zostały 
przyłączone do Opola, tamtejsza jednostka ochot-
niczej straży pożarnej, która była naszym głównym 
partnerem dla strażaków z Město Albrechtice, nie 
może już brać udziału w tych działaniach. Ich miejsce 
zajmie jednostka z Komprachcic, która wcześniej też 
już uczestniczyła w działaniach PARTNERA.

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE8

Wydawca: 
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

GMINY KOMPRACHCICE
Domecko - Dziekaństw o - Komprachcice - Ochodze - Osiny - Polska Nowa Wieś - Wawelno

Dziękujemy za możliwośc wykorzystania zdjęć - z powodu 
awarii sprzętu, część autorskich fotografii straciliśmy.


