
Złota zawodniczka
Maja Bartusz – parazawodniczka badmintona, reprezentantka klubu Victoria Domecko zdo-
była kolejne trofea. Tym razem podczas zawodów Japan International 2017, organizowanych 
w Tokio, z których przywiozła dwa medale: złoty w grze deblowej i srebrny w singlowej.

Więcej na stronie 7

Sportowa gmina
Mieszkańcy gminy Komprachcice nie mogą narzekać na brak oferty sportowej. Piłka siatkowa, 
piłka ręczna, piłka nożna, futsal, judo i badminton – każda z tych dyscyplin nie tylko cieszy się 
popularnością, ale też daje szanse na wybitne osiągnięcia, dobrą zabawę i znakomitą rekreację. 

Zapraszamy Czytelników do artykułów poświęconych sportowi w gminie – str. 7 i 8

Rolnikom szacunek
Doroczne Święto Plonów w deszczu, ale mimo wszystko w pięknej, tradycyjnej oprawie. Do 
Komprachcic, które to sołectwo w tym roku było organizatorem gminnych dożynek, zjechali 
przedstawiciele wszystkich wsi gminy Komprachcice.

Fotorelacja na str. 4

Nowy oddział
W Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie od nowego roku przedszkolaki bawią się i uczą 
w nowym oddziale. Inwestycja trwała długo, ale ukończona – zachwyca.

Więcej na stronie 5

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Ojca składamy kondolencje i wyrazy współczucia
Wójtowi Gminy Komprachcice – Panu Leonardowi Pietruszce

“Ludzie, których kochamy, będą z nami na zawsze,
   bo zostawili ślady w naszych sercach.

Radni
Pracownicy Urzędu Gminy w Komprachcicach

Kierownicy i Dyrektorzy jednostek wraz z pracownikami

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

Wydarzenia gminne

FINANSE

FUNDUSZ SOŁECKI

WAŻNE

Zaczyna się sezon grzewczy – przeżyj go w zdrowiu!

POROZUMIENIE Z MIASTEM
W kolejnej  Sesji  Rady Gminy,  która odbyła  się 
6 września br. uczestniczył Arkadiusz Wiśniewski 
- Prezydent Miasta Opole, któremu towarzyszyła 
Renata Ćwirzeń-Szymańska – Skarbnik Miasta. 
Spotkanie włodarzy było jednym z końcowych eta-
pów negocjowania warunków dalszej współpracy 
miasta  i gminy, zwłaszcza w zakresie przekazania 
majątku Chmielowic i Żerkowic, które od 1 stycznia 
tego roku włączone zostały w granice administra-
cyjne stolicy województwa. Zmiana granic gminy 
skutkuje bowiem nie  tylko zmniejszeniem  liczby 
mieszkańców, niższymi wpływami do budżetu, ale 
także koniecznością uporządkowania spraw mająt-
kowych oraz ustalenia zakresu rekompensat. Pre-
zydent Opola obiecał wdrożenie dla mieszkańców 
Gminy Komprachcice kart:  „Opolski Senior” oraz 
„Opolska Rodzina”, o co od dawna zabiegali sami za-
interesowani, a także realizację wspólnych projektów 
inwestycyjnych. Jednym z efektów prowadzonych 
rozmów jest umorzenie ośmiuset tysięcy złotych 
wkładu gminy Komprachcice do spółki WiK Opole. 

Wystąpienie Arkadiusza Wiśniewskiego poprzedziło 
przyjęcie przez komprachcickich radnych uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 
przez Miasto Opole mienia Gminy Komprachcice 
w związku ze zmianą granic gmin w drodze poro-
zumienia zainteresowanych. Na mocy tej uchwa-
ły miasto otrzyma komunalne nieruchomości,  jak 
obiekty szkoły, przedszkola, kompleks sportowy, 
remizę jednostki OSP, drogi, place zabaw, cmentarze. 

NOWI HONOROWI
Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę nadania ty-
tułów „Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice” 
dwóm ważnym osobowościom związanym z naszą 
gminą: Andrzejowi Bojarskiemu – kapelmistrzowi 
i dyrygentowi Myśliwskiej Orkiestry Dętej Gminy 
Komprachcice oraz Franciszkowi Wilczkowi, wie-
loletniemu muzykowi  tej  formacji,  autorytetowi 
i promotorowi muzyki. W minionym roku orkiestra 
zajęła pierwsze miejsca w XIX Ogólnopolskim Prze-
glądzie Orkiestr Dętych w Psurowie; w XX Śląskim 
Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Księcia 

Pszczyńskiego” w Pszczynie oraz w XXV Przeglądzie 
Orkiestr Dętych Mniejszości Niemieckiej w Lichyni. 
Muzycy są obecni na wszystkich ważnych imprezach 
gminnych, a także – jako orkiestra reprezentująca 
Gminę Komprachcice – uczestniczą w paradach, m.in. 
w Bialskiej Paradzie Orkiestr. Honorowi Obywatele 
nie są mieszkańcami gminy Komprachcice – Andrzej 
Bojarski pochodzi z Opola, a Franciszek Wilczek 
z Przysieczy (gm. Prószków), ale swoje muzyczne 
życie związali z naszą gminą, promując ją, rozwijając 
skład orkiestry, ucząc młodych muzyków i angażując 
się w społecznie ważne przedsięwzięcia. W imieniu 
mieszkańców – dziękujemy i gratulujemy wyróżnień.

PLAN UCHWALONY
Uchwałą NR XXVIII.196.2017 Rada Gminy Kom-
prachcice uchwaliła miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Dziekaństwo. Szczegóły 
– ważne dla mieszkańców obecnych  i przyszłych 
tego sołectwa – zostały opublikowane w uchwale 
dostępnej na stronie bip.komprachcice.pl

Trwają zebrania wiejskie poświęcone funduszom 
sołeckim. To pieniądze, o których przeznaczeniu 
decydują mieszkańcy sołectw. 

Uchwalane podczas zebrań zadania muszą być za-
daniem własnym gminy,   być zgodne ze strategią 
rozwoju oraz poprawiać życie mieszkańców. Na rok 
2018 przeznaczono w ramach funduszu środki: wsi 

Osiny – 20824,81 zł, wsi Dziekaństwo – 12757,29 zł, 
Polskiej Nowej Wsi – 27915,30 zł, wsi Ochodze – 
27915,30 zł, wsi Wawelno - 27915,30 zł, wsi Do-
mecko - 27915,30 zł, Komprachcicom - 27915,30 zł.

Przypominamy o konieczności zachowania szcze-
gólnej uwagi w trakcie sezonu grzewczego – za-
dbaj o życie własne i swoich bliskich.

Prezes  Krajowej  Izby  Kominiarzy  wystosował 
do właścicieli  i zarządców budynków w związku 
z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 
komunikat, którego fragmenty publikujemy niżej.
„Przypominam właścicielom i zarządcom budynków 
o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytko-
waniem przewodów kominowych. Komin będący 
bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zaj-
mującym tylko niewielką jego powierzchnię, może 
też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku 
pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym 
kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza 
wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan 
jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnoto-
wuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych 
wadami  lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń 
ogrzewczych. W roku 2016 odnotowano 14.266 
od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 
pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów 
od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, 
nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych 
grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie 
zwanym czadem.

Kominy:  instalację dymową, spalinową oraz wen-
tylacyjną należy poddawać okresowej  kontroli, 

oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. 
Profesjonalna kontrola kominiarska  to nie  tylko 
formalność,  lecz główna zasada bezpieczeństwa, 
zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden 
z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy 
prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA! 
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel 
– zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 
1  raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej 
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie 
posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza 
kominiarskiego. W przypadku stwierdzenia uszko-
dzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik 
budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio 
po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone 
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby 
spowodować zagrożenie życia  lub zdrowia  ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szcze-
gólności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, 
porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów 
kominowych przez wykwalifikowanego kominia-
rza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy 
w kominie. 
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub 
ich częściach, w których odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe 
usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych 
i spalinowych w następujących terminach:
• od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług 

gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, 
jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

• od palenisk opalanych paliwem stałym niewymie-
nionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

• od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazo-
wym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz 
na 6 miesięcy.

• z przewodów wentylacyjnych co najmniej  raz 
w roku,  jeżeli większa częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowych.

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumen-
tacji terminowego czyszczenia  i kontroli kominów 
może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszko-
dowania przez firmę ubezpieczeniową.”

W kolejnych wydaniach „Wieści” będziemy publi-
kować informacje związane z kampanią.
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TURNIEJ SOŁECTW 2017

Puchar wciąż w tych samych rękach

WAWELNO

Nowocześnie i bezpiecznie

W tegorocznej edycji „Turnieju Sołectw” wzięły 
udział trzy miejscowości: Domecko, Komprachci-
ce i Polska Nowa Wieś. 

Zapewne zła pogoda uniemożliwiła dotarcie repre-
zentacjom innych wsi do hali Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Komprachcicach, gdzie odbyły się zmagania 
sołeckich reprezentacji. Rywalizacja odbywała się 
na wysokim poziomie: przygotowane konkurencje 

wymagały szybkości, logicznego myślenia, precyzji 
i dużego dystansu do siebie. Było energetycznie 
i wesoło, a puchar przechodni ufundowany przez 
Wójta Gminy Komprachcice ponownie trafił w ręce 
mieszkańców Polskiej Nowej Wsi. O kolejne pozycje 
„na pudle” walczyły w ramach dogrywki pozostałe 
dwa sołectwa. Była też konkurencja, która pokazała, 
która płeć lepiej radzi sobie ze stresem i skuteczniej 
współpracuje – najszybciej stabilną wieżę z drewnia-

nych klocków, stawianą za pomocą sznurków stwo-
rzyły kobiety, przedstawicielki wszystkich biorących 
udział w zmaganiach wsi. Nagrodą dla uczestników 
były pamiątkowe medale, puchary oraz beczka piwa 
dla zwycięzców. Turniej był też okazją do promocji 
sołectw i integracji mieszkańców.

MP

Rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Wawelnie było w tym roku 
połączone z uroczystym otwarciem nowego 
oddziału przedszkolnego. Parter szkoły został 
przebudowany, a wnętrze zaaranżowane w spo-
sób nowoczesny i oryginalny. Przeszklone ściany 
oraz jasne, kolorowe wnętrza wzbudziły zachwyt 
rodziców, ale przede wszystkim dzieci, które 
od tego roku będą uczyć się i bawić w nowych 
pomieszczeniach.

Inwestycja w szkole trwała dłużej niż zakładano, 
a i rozmiar niezbędnych do wykonania zadań zwięk-
szał się w miarę postępu prac. Tak,  jak przyznał 
podczas otwarcia oddziału Wójt Gminy Komprachci-
ce – Leonard Pietruszka: zaczęło się od remontu, 
a skończyło na inwestycji.
- Wszystko to jednak robimy dla was, drogie dzieci 
i przyznaję, że takich dni, jak ten każdy samorządo-
wiec chciałby przeżywać jak najwięcej. Te piękne, 
bezpieczne wnętrza będą służyć szkole przez lata. 
Czy możemy dać pierwszego września piękniejszy 
prezent naszym dzieciom? – pytał wójt.
Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych – 
o których wiadomo było, że potrwają długo i mogą 
być uciążliwe dla uczniów, przedszkolaków, na-
uczycieli – odbyło się zebranie z rodzicami, któ-
rzy jednogłośnie zgodzili się, żeby taką inwestycję 
przeprowadzić, wyrażając zgodę na niedogodności 

związane z remontem. Rodzice obecni w dniu otwar-
cia oddziału wyrażali zadowolenie z jakości przepro-
wadzanej inwestycji, szczególną uwagę zwracali na 
przeszklenia oraz aranżację sali. Zmiany w budynku 
są bardzo duże: w trakcie prac na poziomie parteru 
pozostały w zasadzie tylko ściany nośne. Aranżacja 

przestrzeni powstała zupełnie nowa.  W planach jest 
jeszcze budowa ściany ze szkła ognioodpornego, 
oddzielającej oddział od szkoły. Koszt to 50 000 zł.

MP
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Sołectwa tradycyjnie przygotowały piękne korony dożynkowe – każda 

była najpiękniejsza!

Tradycyjne spotkani
e rolników

Na scenie zaprezentowali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Komprachcicach…a jeszcze nie zaczął się wtedy rok szkolny!

Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka ruszył do 

biesiadników dzieląc się tym, co symbolizuje polskie rolnictwo… 

oby nam nigdy nie zabrakło chleba

Deszcz nie zniechęcił mieszkańców Komprachcic i innych sołectw – pod 

kopułę dożynkowego namiotu trafili nawet bardzo młodzi mieszkańcy gminy.

Joachim Labusga – sołtys Komprachcic, organizator tegorocznych doży-

nek – częstował poświęconym chlebem swoich gości.

Koło Seniora, jak zwykle, w oryginalnych strojach, mogło 

mieć powód do dumy: to ich artystyczne wyroby zdobiły 

dożynkowe stoły.Sołectwa przywiozły ze sobą nie tylko piękne korony, 

ale też dobre nastroje.

Tradycyjne wyroby mają wielu zwolenników – misternie wykonane 

korony i wieńce były podziwiane przez uczestników dożynek.

Dożynki gminne 2017
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OSOBOWOŚĆ – JÓZEF NIESTRÓJ

Nie widzę wokół siebie złych ludzi
Józef Niestrój, rocznik 1932 – wybitny miesz-
kaniec Komprachcic, autorytet, lubiany i szano-
wany, przez dziesiątki lat związany z miejscową 
jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Do dzisiaj 
jego słowo znaczy dla mieszkańców bardzo dużo. 
Pan Józef pięknie mówi po śląsku i ma niesamowi-
te poczucie humoru. Honorowy Obywatel Gminy 
Komprachcice, odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi i odznaczeniami strażackimi.

Jak taki człowiek czuje się w swojej miejscowości?
– Czuję się w wiosce tak, jak u siebie – mówi krótko i mieści 
się w tym jednym zdaniu cała jego historia. Józef Niestrój 
do Komprachcic trafił w 1933 roku  jako małe dziecko, 
przysposobione przez ciotkę.
– Miałem ośmioro rodzeństwa i tutaj zamieszkałem z ro-
dziną, która nie miała dzieci. To dla mnie byli prawdziwi 
rodzice – wyjaśnia.
Pierwszym wspomnieniem z dzieciństwa było spotkanie 
z siostrami, które przyjechały do Komprachcic na rowerach 
odwiedzić brata. Tutaj też chodził do szkoły, przeżył drugą 
wojnę światową. W 1959 roku ożenił się z Agnieszką, 
wychowali wspólnie czworo dzieci, dochowali się dwu-
nastu wnuków.
– Żona z Komprachcic, bo nie miałem czasu daleko chodzić 
– śmieje się pan Józef.
Był rolnikiem, a wolny czas, którego miał w związku z pracą 
mało, poświęcał na pracę w ochotniczej straży pożarnej.
– To był obowiązek, z wojny wracali  inwalidzi, nie było 
dużo starszych osób, a straż była potrzebna – przypomina.
Był dowódcą sekcji, a nawet przez krótki czas naczelnikiem, 
ale jak sam mówi, nie miał, jak inni, „fajrantu”, czy wolnych 

sobót, ponieważ praca na roli go bardzo absorbowała 
i w pewnym momencie musiał z funkcji naczelnika straży 
zrezygnować. Wciąż jest honorowym członkiem jednost-
ki, w której działa od sześćdziesięciu siedmiu  lat. Praca 
rolnika nie zawsze sprzyjała udziałowi w akcjach, pan 
Józef wspomina ze śmiechem wydarzenie sprzed blisko 
sześćdziesięciu lat:
– Latem przerzucałem obornik… boso, a było wezwanie... 
A nie było tak, jak teraz, że nie każdy idzie na wezwanie, 
wtedy każdy od razu biegł… więc ja włożyłem buty na te 
bose nogi, bo pomyślałem, że przecież wymyję później 
i pojechałem. Okazało się, że to takie zawody! I trzeba było 
z pomocą bosaka na drewnianą wieżę w Polskiej Nowej 
Wsi wejść. To się robi boso, a ja pomyślałem, że przecież 
tych nóg nie pokażę! I udało się wejść w butach, w tym 
stresie! Dostaliśmy nawet nagrodę: sto złotych!
Zdaniem naszego bohatera, teraz ochotnicy są w straży, 
bo chcą, a dawniej to była praca społeczna, ale jednocześnie 
obowiązkowa – „szarwark” dla każdej rodziny.
– Teraz widzę, że nawet tacy mali chłopcy już są w straży, 
to bardzo dobrze, bo uczą się obowiązku od małego – 
podsumowuje Józef Niestrój, którego jeden z synów też 
jest strażakiem w Komprachcicach.
Joachim Labusga, sołtys Komprachcic i równie zaangażo-
wany strażak przypomina:
– Jak malowaliśmy kościół w Komprachcicach,  to pan 
Józek był na samej szpicy, bez żadnego zabezpieczenia!
– Ktoś musiał to zrobić – śmieje się pan Józef i dodaje: – Ale 
to nie było żadne bohaterstwo. Później też była podobna 
taka sytuacja. Dopiero na następny dzień poczułem, jak 
trzęsą mi się nogi!
Przez lata obserwuje, jak zmienia się jego wieś. Czy na do-
bre?

– Komprachcice bardzo się  zmieniają. Nie wiem, czy 
wszędzie są takie drogi – główne i boczne – tak dobrze 
wyglądają. Jest ładnie – mówi.
Od wielu  lat pan Józef  jest też zaangażowany w prace 
na rzecz kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu, dba o miej-
scowy cmentarz.
– Bez głosu pana Józka w kościele to nie ma śpiewania. 
Śpiewa od zawsze – deklaruje Joachim Labusga.
W 1952 roku został śpiewakiem podczas pielgrzymki 
na Górę Św. Anny.
– Szliśmy drogą krzyżową i przy drugiej kapliczce, ludzie 
nie mieli jeszcze książeczek,  przyszła siostra zmarłego już 
śpiewaka naszej gminy i powiedziała: „Józek, ty mógłbyś 
przepowiadać”. Na słuch nie narzekam. Spróbowałem, 
ale tak pięknie, jak pierwszy raz, to już nigdy nie wyszło…
Gdy pytam pana Józefa, jak sprawił, że ludzie tak do niego 
lgną, liczą się z jego zdaniem, chętnie się z nim spotykają, 
odpowiada:
– Wie pani, ja nie widzę dookoła siebie złych ludzi…

Dagmara Duchnowska

KOMPRACHCICE

Warto było!
Mimo złej pogody odbyło się „Rodzinne pożegna-
nie lata”, zorganizowane 17 września br. w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. 

Dzieci razem z rodzicami spędzili czas aktywnie, a ci, 
których nie wystraszył deszcz, zostali nagrodzeni 
– nie tylko medalami – za osiągnięcia podczas gier, 
zabaw  i  sportowych rozgrywek. Organizatorem 
imprezy byli: Gmina Komprachcice, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oraz gminne szkoły i przedszkola.
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DOMECKO

Mała wielka zmiana
JUDO

Obóz w Jastrowie 
Wystarczyło pięć godzin i praca społeczna miesz-
kańców Domecka, aby skwer w centrum wsi 
odzyskał urok. Blisko sto metrów kwadratowych 
zostało oczyszczonych ze szpecących przestrzeń 
kamieni i roślin, a w ich miejsce pojawiły się 
nowe kompozycje.

Jak mówi Aleksandra Czech – Przewodnicząca DFK 
Domecko pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone 
w ramach funduszu sołeckiego:
– Zakupiliśmy kwiaty, krzewy, rośliny ozdobne, kamie-
nie, agrowłókninę, gazony. Posadziliśmy też drzewko, 
które otrzymaliśmy w Wawelnie podczas obchodów 
jubileuszu Programu „Odnowa Wsi w Województwie 
Opolskim”. Była  to akcja społeczna, ogłosiliśmy 
na Facebooku, że spotykamy się w sobotę, 9 września 
i stawili się oczywiście strażacy  i przedstawiciele 
innych organizacji.
Zagospodarowanie skweru miało też wymiar  in-
tegracyjny – uczestnicy akcji przy wspólnej kawie 
mogli porozmawiać o kolejnych wydarzeniach, które 
odbędą się w Domecku.
– Już niebawem czeka nas Oktoberfest, pierwsza 
taka impreza w naszej wiosce i być może pierwsza 
w gminie Komprachcice. To też wspólne przedsię-
wzięcie wszystkich organizacji: jednostki OSP, DFK, 
Stowarzyszenia „Razem dla Domecka”. Później, 26 
listopada, odbędzie się turniej skata, a w grudniu 
we współpracy ze szkołą podstawową –  jarmark 
bożonarodzeniowy połączony z jasełkami i wystę-
pami artystycznymi dzieci.
Zdjęcia: Sołectwo Domecko (zapraszamy na profil 
sołectwa na portal społecznościowy facebook)

MP

Kolejny obóz sportowy jest już za judokami z Gmi-
ny Komprachcice, na co dzień trenującymi pod 
okiem trenerki Beaty Śmieji.

W szerokim składzie z zaprzyjaźnionym Klubem Judo 
AZS Opole, klubem z Danii oraz klubami z Warszawy 
spędzili oni wakacyjny czas na trenowaniu  judo, 
pływaniu kajakami, bieganiu po  lesie  i zabawach 
w jeziorze. Nie zabrakło tradycyjnych już zawodów 
judo, Mini Olimpiady oraz egzaminów na wyższe 
stopnie kyu. W tym roku duża grupa młodzieży 
zdała egzamin na 5 kyu, czyli żółty pas. Wspólnie 
spędzony czas dostarczył dzieciom niezapomnianych 
przeżyć i „naładował akumulatory” na rozpoczynający 
się rok szkolny.

Trenerka Beata Śmieja
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BADMINTON

Rusza Opolska Liga Badmintona gier podwójnych

BADMINTON

Turniej Moto Jelcz Oława

Pierwsza kolejka odbywa się 23 września, w go-
dzinach 13.00 – 18.00 w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Komprachcicach. Organizatorem 
jest BF – Sport Sławomir Hetmański, Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA DOME-
CKO; Partnerem – Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach.

Terminy kolejek gier podwójnych: 23.09.2017 (13.00 
– 18.00); 07.10.2017 (13.00 – 18.00); 22.10.2017 
(14.00  –  19.00);  29.10.2017  (9.00  –  14.00); 
04.11.2017  (13.00 – 18.00), 11.11.2017  (13.00 
– 18.00), 25.11.2017 (13.00 – 18.00), 03.12.2017 
(14.00 – 19.00)
Zgłoszenia muszą zostać przesłane do czwartku 
przed daną kolejką na adres: olb1@op.pl i powinny 

zawierać:  imię  i nazwisko zawodnika, nr telefonu, 
rok urodzenia oraz te same dane dotyczące part-
nera/partnerki. Uwaga! Można w trakcie rozgrywek 
zmieniać partnerów w grze. Mecze odbywają się bez 
podziału na kategorie wiekowe, a deble mogą być 
męskie, damskie i mieszane.
Sędzia główny: Waldemar Adamski
Wpisowe za każdą kolejkę – 20,00 zł/os.

W każdym terminie rozgrywek może brać udział 30 
par, a końcowy ranking zawodników stworzą punkty 
zdobyte w 6 najlepszych kolejkach. Nie ma obowiązku 
uczestnictwa we wszystkich kolejkach. To przede 
wszystkim dobra zabawa! Każdy gra kiedy chce 
i z kim chce!

16 września juniorzy młodsi wzięli udział w to-
warzyskim turnieju organizowanym przez Moto 
Jelcz Oławę.

Obsada zawodów była bardzo silna, były to drużyny, 
które zdobywały mistrzostwa swoich województw 
w rozgrywkach młodzików ubiegłego sezonu: Olimp 
Grodków – województwa opolskiego, Chrobry Gło-
gów – województwa dolnośląskiego, Ostrovia Ostrów 
Wlkp. – województwa wielkopolskiego, OSiR – wi-
cemistrz województwa opolskiego oraz Moto Jelcz 
Oława. Nasza drużyna pojechała w bardzo okrojonym 
składzie, duża część składu rozchorowała się i musieli 
zostać w domach. Grano w systemie każdy z każdym 
jedną część 30 minutową.
Zajęliśmy w tym turnieju dobre  trzecie miejsce, 
wygrywając dwa spotkania  i odnosząc 2 porażki. 

W zawodach zwyciężyła drużyna gospodarzy – Moto 
jelcz Oława. W naszej drużynie najwięcej bramek 
rzucili: Michał Niewiadomski 20, Jakub Sobków 19 
oraz Fabian Sosna 16.

OSiR – Chrobry Głogów
19: 27
OSiR: M. Niewiadomski 5, J. Sobków 4, F. Sosna 
3, P. Hyl 3, D. Łacny 2, S. Lisek 1, F. Wrzesiński 1
 

OSiR: Ostrovia Ostrów Wlkp
18: 17
OSiR: J. Sobków 7, M. Niewiadomski 4, F. Sosna 3, 
P. Hyl 3, F. Wrzesiński 1
 

OSiR: Olimp Grodków
25: 16
OSiR: F. Sosna 8, M. Niewiadomski 6, P. Hyl 5, J. 
Sobków 4, D. Łacny 2
 

OSiR: Moto Jelcz Oława
13: 15
OSiR: M. Niewiadomski 5, J. Sobków 4, F. Sosna 2, 
P. Hyl 1, D. Łacny 1
 

Drużyna OSiR Komprachcice wystąpiła w składzie:
D. Okoń, M. Lellek – M. Niewiadomski, J. Sobków, 
F. Wrzesiński, P. Hyl, D. Łacny, F. Sosna, S. Lisek,
D. Galla
Trener: Maciej Nawrocki

MAJA BARTUSZ – DROGA PO ZŁOTO

Maja Bartusz, reprezentantka klubu Victoria Do-
mecko, jest parabadmintonistką, startująca w klasie 
SS6. Ta znakomita zawodniczka przyzwyczaiła już 
kibiców do swoich sukcesów i trudno uwierzyć, że gra 
w badmintona dopiero od trzech lat. Na swoim koncie 
ma już m.in. dwa brązowe medale w grze pojedynczej 
kobiet oraz w grze podwójnej kobiet na Mistrzo-
stwach Świata w Parabadmintonie  rozegranych 
w Anglii; dwa brązowe medale na Mistrzostwach 
Europy w Beek (Holandia), w grze singlowej oraz 
w grze mieszanej, brązowy medal na Mistrzostwach 
Świata. Najświeższym jej sukcesem jest medalowy 
udział w Japan  International 2017  (10 września 
2017) Maja Bartusz zdobyła podczas tej  imprezy 
dwa medale, złoty w deblu i srebrny w singlu. Już 
w listopadzie czeka ja udział w mistrzostwach świata 
w Korei Południowej.
– Trenuję od trzech lat, staram się jak najczęściej, 
tutaj – w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachci-
cach. Za dwa miesiące jadę na mistrzostwa świata 
w Korei, mam nadzieję, by obronić brązowy medal. 
Finansowanie wyjazdów  jest kosztowne, ale po-
krywam je z własnych środków lub ministerialnych. 
Wciąż poszukuję sponsora, nie jest to jednak łatwe. 
Natomiast badminton w uprawianiu nie jest drogi: 

rakietka, obuwie sportowe. Miałam marzenie, żeby 
wystąpić na olimpiadzie w Tokio – będzie to pierw-
sza paraolimpiada, podczas której badminton jako 
konkurencja się pojawi. Jednak w mojej kategorii 
nie ma kobiet, więc moje marzenia na razie poszły 
na bok, może za siedem lat… Czy chciałabym komuś 
podziękować? … Panu trenerowi Sławkowi Hetmań-
skiemu, który wszystkiego mnie nauczył i dalej uczy.

SŁAWOMIR HETMAŃSKI, TRENER

– Trzy lata temu, z inicjatywy osób, które zajmują się 
osobami niepełnosprawnymi odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyli – niezapowiedziani – Bartło-
miej Mróz  (jednoręki multimedalista, badmintonista) 
i Tomek Zioło (trener kadry narodowej). Zorganizowali 
takie mini zawody, które Mai tak dobrze poszły, że To-
mek zadzwonił do mnie, czy mógłbym ją trenować. 
Victoria Domecko była, który działa najbliżej miejsca 
zamieszkania Mai (pani Maja pochodzi z Ligoty Prósz-
kowskiej). Maja ma predyspozycje do sportu w ogóle, 
a w badmintonie  jest bardzo dobra. Co prawda trzy 
lata gry nie gwarantują mistrzostwa świata, ale brą-
zowy medal Maja już ma… co nie znaczy oczywiście, 
że w tegorocznych mistrzostwach występ także się 
uda. Ale ani Maja, ani my nie mamy żadnego ciśnienia 
na medale, zależy nam na podnoszeniu umiejętności 
i rozwoju, a jeśli przy okazji uda się zwyciężać, to bar-
dzo dobrze. To prawda, że jest mało zawodniczek w jej 
kategorii. Nawet na treningach – nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą – parabadmintoniści trenują z osobami 
w pełni sprawnymi. Po sukcesie Mai widać  jednak, 
że po trzech latach można już dużo osiągnąć, w Polsce, 
w klubach sportowych powstają badmintonowe sekcje 
osób niepełnosprawnych, więc mam nadzieję, że za jakiś 
czas konkurencja będzie większa, a tym samym Maję 
czeka więcej startów.
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Długo wyczekiwane, upragnione zwycięstwo w ca-
łym turnieju, stało się  faktem. 8 września 2017 
juniorzy młodsi wzięli udział w I Memoriale im. Z. 
Zielonki. Na parkiecie hali w Grodkowie zmierzyliśmy 
się z Żagwią Dzierżoniów, Moto Jelczem Oława 
oraz gospodarzami – Olimpem Grodków. Chłopcy 
trenera Macieja Nawrockiego pokazali charakter, 
twardą obronę, szybkie kontry oraz skuteczny atak. 
Nasi  juniorzy, którzy dzielnie walczyli w ostatnim 
turnieju w Świdnicy zostali dodatkowo wzmocnie-
ni najlepszymi naszymi młodzikami  i w  liczbie 15 
zawodników stworzyli  równy, silny zespół, który 
w meczach turniejowych nie zaznał porażki. Już 
w pierwszym meczu chłopcy pokazali, że zgranie 
i zrozumienie na parkiecie jest coraz lepsze, widać 
poprawę w grze zawodników po rozegranych do tej 
pory grach kontrolnych oraz turniejowych. Drużyna 
Olimpu Grodków, nasz pierwszy przeciwnik, nie 
mógł znaleźć sposobu na naszą obronę i przegrał 
ten mecz z naszymi juniorami 11: 13. Podbudowa-
ni nasi chłopcy wygrali kolejne mecze, z Żagwią 
Dzierżoniów 21: 8 oraz z Moto Jelczem Oława 14: 
9. Dzięki tym zwycięstwom zdobyli pierwszy puchar 
za zwycięstwo w turnieju. Najlepszym strzelcem 
turnieju został Jakub Sobków, który rzucił 13 bramek, 
a w całym turnieju bramki rzucało w naszej drużynie 
10 zawodników.

Kolejność I Memoriału im. Z. Zielonki
1. OSiR Komprachcice  9 pkt

2. Olimp Grodków    6 pkt
3. Moto Jelcz Oława  3 pkt
4. Żagiew Dzierżoniów  0 pkt 

OSiR:Olimp Grodków
13:11
(6:5)
Bramki: D. Łacny 5,  J. Sobków 3, F. Sosna 3, F. 
Wrzesiński 1, A. Antoszczyszyn 1

OSiR:Żagiew Dzierżoniów
21:8
(13:3)
Bramki: J. Sobków 5, F. Sosna 4, A. Antoszczyszyn 
3, F. Wrzesiński 2, M. Niewiadomski 2, P. Hyl 2, D. 
Łacny 2, M. Hryniewicz 1

OSiR:Moto Jelcz Oława
14:9
(8:6)
Bramki: J. Sobków 5, F. Sosna 4, A. Antoszczyszyn 
3, F. Wrzesiński 1, D. Okoń 1

OSiR: D. Okoń, M. Lellek – F. Wrzesiński, J. Sobków, 
M. Niewiadomski, A. Antoszczyszyn, P. Hyl, D. Łacny, 
F. Sosna, P. Jurecki, T. Sobków, M. Hryniewicz, S. 
Lisek, D. Jendryca, M. Dudek
Trener: Maciej Nawrocki

Opolski Związek Piłki Ręcznej podał terminarz 
I rundy rozgrywek młodzieżowych. OSiR Kom-
prachcice zgłosił swoje drużyny do 3 kategorii, 
juniora młodszego, młodzika oraz dzieci. W ligach 
juniorów młodszych oraz młodzików wystąpi po 
6 zespołów, a w lidze dzieci 7 zespołów.

W kategorii dzieci 7 zespołów zostało podzielonych 
na dwie grupy. OSiR Komprachcice trafił do grupy 
z Olimpem Grodków oraz Orlikiem Brzeg. Rozgrywki 
będą się odbywały w formie turniejów, w których 
gospodarzami będzie każda z drużyn.

Ludowy Klub Piłkarzy Ręcznych OSiR Komprachcice
zaprasza dzieci i młodzież na treningi

Poniedziałek: 13.30 – 15.00 Maluchy  (rocznik 2007 
i młodsi), Andrzej Bartnik, 16.15 – 17.45, Młodzicy, Rocznik 
2003 – 2004, Maciej Nawrocki; 17.45 – 19.15, Juniorzy 
młodsi, Rocznik 2001 – 2002, Maciej Nawrocki
Wtorek: 15.20 – 16.50, Dzieci, Rocznik 2005 – 2006, 
Witold Kawulok
Środa: 16.15 – 17.45, Młodzicy, Rocznik 2003 – 2004, 
Maciej Nawrocki; 17.45 – 19.15, Juniorzy młodsi, Rocznik 
2001 – 2002, Maciej Nawrocki
Czwartek: 17.00 – 18.00 (Orlik), Młodzicy, Rocznik 2003 
– 2004, Maciej Nawrocki, 18.00 – 19.00 (Orlik)
Juniorzy młodsi, Rocznik 2001 – 2002, Maciej Nawrocki,
Piątek: 15.20 – 16.50, Dzieci, Rocznik 2005 – 2006, 
Witold Kawulok,
Sobota: 9.00 – 10.30, Młodzicy, Rocznik 2003 – 2004, 
Maciej Nawrocki; 10.30 – 12.00, Juniorzy młodsi, Rocznik 
2001 – 2002, Maciej Nawrocki

PIŁKA RĘCZNA

WYGRALIŚMY!

PIŁKA RĘCZNA

Terminarz ogłoszony

Juniorzy młodsi

Termin Gospodarz Goście

9.10 – 15. 10 OSiR Komprachcice ASPR Zawadzkie

30.10 – 5. 11 Siódemka Ozimek OSiR Komprachcice

13.11 – 19.11 OSiR Komprachcice Olimp Grodków

20.11 – 26.11 Orlik Brzeg OSiR Komprachcice

4.12 – 10.12 OSiR Komprachcice Gwardia Opole

Młodzicy

Termin Gospodarz Goście

16.10 – 22. 10 OSiR Komprachcice Orlik Brzeg

23.10 – 29. 10 Orzeł Opole OSiR Komprachcice

6.11 – 12.11 OSiR Komprachcice ASPR Zawadzkie

27.11 – 3.12 Olimp Grodków OSiR Komprachcice

11.12 – 17.12 OSiR Komprachcice Gwardia Opole

Dzieci

Termin Gospodarz

13.11 – 19.11 Olimp Grodków

12.02.2018 – 
18.02.2018

OSiR Komprachcice

9.04.2018 – 
15.04.2018

Orlik Brzeg
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