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POWOLI PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ZAKOŃCZENIA 
JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH GMINNYCH INWESTYCJI: 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W DOMECKU. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMU-
NALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH 
ZAKOŃCZY PRZEBUDOWĘ PUNKTU SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW. NIEBAWEM RUSZY BUDOWA 
CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W WAWELNIE.

Oficjalne oddanie zmodernizowanego 
budynku szkoły w Domecku zostało za-
planowane na 1 września – tutaj odbędą 
się gminne uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego.
Ciąg pieszo–rowerowy w Wawelnie ruszy 
już na dniach, kiedy wykonawca uzyska 
pozwolenie wodno-prawne. Pozostała 
dokumentacja jest już gotowa. Wyko-
nawca na przełomie lipca i sierpnia chce 
rozpocząć prace budowlane, czyli odcinek 
od restauracji „Złoty Róg” w kierunku 
Prądów.
PSZOK, który jest modernizowany na za-
sadzie „zaprojektuj i wybuduj” to kolejna 
inwestycja, która czeka tylko na opraco-
wanie lub uprawomocnienie się ostatnich 

dokumentów.
– Zostały już złożone oferty w przetargu 
na ulicę Bursztynową w Komprachcicach, 
zgłosiło się osiem przedsiębiorstw, wszyst-
kie zmieściły się w zaplanowanym budże-
cie, trwa procedura sprawdzająca. Termin 
realizacji do 15 października, a więc czasu 
jest bardzo mało. Jest to zadanie z dofinan-
sowaniem, z którego musimy się rozliczyć, 
stąd to ograniczenie terminem – wyjaśnia 
Leonard Pietruszka Wójt Gminy Kom-
prachcice. Również ciąg pieszo-rowerowy 
w Osinach nie jest zagrożony zdjęciem 
z listy inwestycji, natomiast został nieco 
przesunięty termin realizacji tego zadania.
– Jeśli nie będzie to konieczne, to nie 
ma możliwości, aby zrezygnować z któ-
regokolwiek projektu, mimo to, że jeste-
śmy z powodu pandemii w cięższej niż 
zakładaliśmy sytuacji finansowej. Koro-
nawirus odbił się w dochodach z podatku 
PIT, jesteśmy o około pół miliona z tytu-
łu niezrealizowania tych dochodów. Nie 
po to jednak walczyliśmy tyle miesięcy, 
a czasami nawet lat, by teraz powiedzieć 
„stop” – zapowiada Wójt Gminy Kom-

prachcice.
Jedynym projektem, który nie będzie 
realizowany ze względu na niemożność 
przesunięcia terminu jego zakończenia 
jest budowa plenerowego miejsca spotkań 
kulturalnych (piszemy o tym na stronie 2). Mimo 
to, w miejscu, w którym miała stanąć 
altana plac jest już utwardzony, a pierwsi 
sprzedawcy korzystają z tego terenu, jako 
miejsca targowego.
– Mieszkańcy monitują, żeby w tym 
miejscu zrobić jeszcze przejście dla pie-
szych, ale wydaje się, że z punktu ruchu 
drogowego nie jest to specjalnie realne, 
ponieważ są już przejścia przy rondzie 
i na skrzyżowaniu w kierunku Ochódz 
– mówi Leonard Pietruszka i zachęca 
mieszkańców i handlarzy: – Zapraszamy 
do wykorzystania tego miejsca do prowa-
dzenia obwoźnej działalności, a naszych 
mieszkańców do zakupów, które, jak się 
okazuje, niekoniecznie muszą odbywać 
się tylko w galeriach handlowych.

Dagmara Duchnowska
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WYBORY PREZYDENCKIE
Wyniki wyboru prezydenta RP: 
w gminie Komprachcice Andrzej 
Duda zdobył 1466 głosów, a Rafał 
Trzaskowski 2468. Głosowało 
3934 mieszkańców. Komprachci-
ce: Andrzej Duda 409, Rafał 
Trzaskowski 866. Osiny: Andrzej 
Duda 152 Rafał Trzaskowski 233. 
Ochodze: Andrzej Duda 184 Rafał 
Trzaskowski 282. Domecko: An-
drzej Duda 191 Rafał Trzaskowski 
324. Polska Nowa Wieś: Andrzej 
Duda 345 Rafał Trzaskowski 481. 
Wawelno: Andrzej Duda 185 Ra-
fał Trzaskowski 28.

500 PLUS
Wnioski w sprawie świadczenia 
wychowawczego 500+ złożone 
w 2019 roku utrzymują swoją 
ważność do maja 2021 roku.

PSZOK OTWARTY
ZGKiM Komprachcice infor-
muje, że od 01.06.2020 Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). będzie 
czynny w pełnym zakresie: po-
niedziałki od 13.00. do 17.00, 
środy od 13.00. do 17.00, piątki 
od 7.00 do 13.00, pierwsza i trze-
cia sobota miesiąca od 11.00. 
do 13.00.

BIG BAG
Gmina Komprachcice, wspierając 
rolników w zagospodarowaniu 
odpadów przeprowadziła odbiór 
folii rolniczych oraz innych odpa-
dów pochodzących z działalności 
rolniczej. Od 18 rolników z terenu 
gminy firma Remondis odebrała 
odpady o łącznej ilości 4,16 Mg, 
przy zadeklarowanej 10, 72 Mg. 
Pozyskany odpad zostanie prze-
tworzony w Zakładzie Produkcji 
Paliw Alternatywnych Górażdże. 
Projekt jest dofinansowany przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach przedsięwzięcia pn. 
„Usuwanie odpadów z folii rolni-
czych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach 
i typu Big Bag”.

O JEDEN PROJEKT MNIEJ
Niestety, ze względu na pande-
mię jeden z projektów, na które 
komprachcicki samorząd otrzy-
mał wsparcie najprawdopodob-
niej nie zostanie zrealizowany. 
To przedsięwzięcie „Z kulturą 
na Ty”, który otrzymał dofinan-
sowanie w ramach Euroregionu 
Pradziad (Program Współpra-
cy Transgranicznej INTERREG 
V-A Republika Czeska - Polska 

2014-2020). W ramach przed-
sięwzięcia zostało zaplanowane 
wybudowanie plenerowej sceny 
(altany) oraz przeprowadzenie 
kilku międzynarodowych wyda-
rzeń artystycznych. Został już 
zakończony przetarg na budowę 
wiaty – zgłosił się tylko jeden 

wykonawca, który złożył ofertę 
cenową przekraczającą zaplano-
wany koszt aż cztery razy. Ponie-
waż akurat ten projekt może być 
przedłużony jedynie do czerwca 
2021 roku, nie jest możliwe wy-
wiązanie się z zaplanowanych 
działań.

W OSINACH – PRZY WJEŹDZIE Z OPOLA – STANĄŁ 
EFEKTOWY WITACZ, CZYLI TABLICA INFORMUJĄCA, 
ŻE WŁAŚNIE PRZEKRACZASZ GRANICĘ SOŁECTWA, 
A TYM SAMYM GMINY KOMPRACHCICE. ZARÓWNO 
W KONCEPCJI I WYKONANIU JEST WYJĄTKOWY. 
OŚWIETLANY NOCĄ DZIĘKI ENERGII Z PANELA FOTO-
WOLTAICZNEGO PREZENTUJE SIĘ TAK DOSKONALE, 
JAK MIESZKAŃCY SOŁECTWA. TO ONI WŁAŚNIE 
OD KILKUNASTU MIESIĘCY SZYKOWALI WITACZ.

Przygotowania do postawienia witacza 
rozpoczęły się w minionym roku. Pomy-
słodawczynią ustawienia oryginalnego po-
witania w Osinach była Maria Lauterbach, 
sołtyska wsi wraz z radą sołecką i grupą 
odnowy wsi. Jak przy każdym projekcie, tak 
i w ten zaangażowali się mieszkańcy Osin.
– Drzewo – akację – zasponsorował miesz-
kaniec wsi. Drewno zostało zawiezione 
do tartaku i tam przez rok schło. Miesz-

kaniec naszego sołectwa, który jest elek-
trykiem, zaproponował, aby zamontować 
panel fotowoltaiczny, aby wjazd do Osin 
był widoczny także w nocy – mówi Maria 
Lauterbach.
Suche drzewo zostało przez kolejne tygo-
dnie wyszlifowane, przycięte, pomalowane 
i zakonserwowane, a następnie zmonto-
wane. Zadbali o to panowie, a pani Maria 
upiększyła witacz, obsadzając skrzynie 
kolorowymi kwiatami.
Wszystkie niezbędne materiały zostały 
zakupione z funduszu sołeckiego. Witacz 
jest wysoki na 3 metry i szeroki na blisko 
2,5 m.
– Chciałabym serdecznie podziękować 
całej tej grupie mężczyzn, którzy z takim 
zapałem pracowali, aby powstał ten piękny 
obiekt, witający wjeżdżających do naszej 
gminy – mówi sołtyska wsi.

To projekt, który mimo pandemii, został 
zrealizowany w sołectwie. Niestety, właś-
nie ze względu na zagrożenia koronawiru-
sem w tym roku nie odbył się w Osinach 
letni festyn rodzinny. To pierwsza taka 
sytuacja, że ekipa w czerwonych koszul-
kach nie przywita gości, którzy każdego 
roku odwiedzali sołectwo.

Dagmara Duchnowska

GMINA KOMPR ACHCICE

RZUT OKA NA SPRAWY

OSINY

CO ROBI WITACZ?
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OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020 ROKU OD-
BĘDZIE SIĘ W POLSCE POWSZECHNY SPIS ROLNY. 
OBECNIE TRWA WYBÓR RACHMISTRZÓW I PRZY-
GOTOWANIA DO TEGO ZNACZĄCEGO DLA POLSKIEJ 
STATYSTYKI POZYSKIWANIA DANYCH.

Spis rolny będzie realizowany jednocześnie 
na terenie całego kraju, a w ciągu roku 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie go-
spodarstwa rolne w Polsce.
Spisy rolne odbędą się w tym roku 
we wszystkich państwach należących 
do Unii Europejskiej. Ten obowiązek na-
kłada na wszystkie kraje rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz 
rekomendacjami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO).
Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku 
ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym, 
z której wynika, że spis jest obowiązkowy, 

a nieuczestniczenie w nim może skutko-
wać nałożeniem kary grzywny określonej 
w ustawie o statystyce publicznej. Przy-
jęta ustawa określa zakres, formę i tryb 
przeprowadzenia przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego powszechnego 
spisu rolnego w roku 2020 oraz zakres, 
formę i tryb prac związanych z przygoto-
waniem i opracowaniem wyników spisu.
Badania statystyki publicznej są wyjąt-
kiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochro-
ny swoich danych. Zgodnie z zapisami 
europejskich aktów prawnych „prawo 
do bycia zapomnianym” nie przysługuje, 
jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne 
do celów statystycznych. Należy jednak 
pamiętać, że wszystkie dane, pozyskane 
przez rachmistrzów są objęte tajemnicą 
statystyczną i służą jedynie wyłącznie 
do opracowań, zestawień i analiz staty-
stycznych oraz do aktualizacji operatów 
do badań statystycznych prowadzonych 

przez służby statystyki publicznej. Dane 
osobowe od momentu ich zebrania stają 
się danymi statystycznymi i objęte są ta-
jemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy 
statystycznej ma charakter absolutny, jest 
wieczysta, obejmuje wszystkie dane oso-
bowe i nie przewiduje żadnych wyjątków 
dających możliwość jej uchylenia.

W przypadku powszechnego spisu rolnego 
nie działają przepisy RODO, respondentom 
nie przysługuje prawo do dostępu do da-
nych osobowych, w tym prawo do uzy-
skania kopii tych danych,, sprostowania 
(poprawiania) danych osobowych, ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych, 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych.

Źródło: materiały informacyjne GUS
Urząd Gminy w Komprachcicach

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW 
NA ŚLĄSKU OPOLSKIM W WAWELNIE ZORGANIZO-
WAŁO 5 LIPCA BR. W RAMACH MAŁYCH PROJEKTÓW 
TSKN IMPREZĘ POD NAZWĄ „RODZINNE SPOTKANIE 
SPORTOWO REKREACYJNE PRZY MUZYCE I SPORCIE”.

W przygotowanie wydarzenia zaangażo-
wały się wszystkie organizacje społeczne. 
Spotkanie odbyło się w wyremontowanym 
obiekcie boiska sportowego.

Ideą imprezy była integracja mieszkańców 
Wawelna, w tym gry i zabawy dla dzieci 

z nagrodami oraz poczęstunek – lody, cia-
sta, napoje – dla wszystkich uczestników.
– Ze względu na pandemię, spotkanie od-
było się z przestrzeganiem obowiązujących 
przepisów – przypomina o koniecznych 
obostrzeniach sołtys wsi, Józef Kremer.

Lipcowe zmagania to pierwsze z cyklu 
„Rodzinnych spotkań sportowo rekreacyj-
ne przy muzyce i sporcie”, czyli to jedno 
z kilku zaplanowanych przez TSKN wyda-
rzeń. Kolejne czekają nas już w połowie 
sierpnia – 15 i 16 przy muzyce i sporcie 

odbędzie się dwudniowe spotkanie in-
tegracyjne mieszkańców, w tym turniej 
drużyn seniorów (w sobotę) i drużyn dzieci 
(w niedzielę) oraz gry i zabawy.

W niedzielę Ludowy Zespół Sportowy 
GAZOWNIK planuje również oficjalne ot-
warcie wyremontowanej płyty boiska oraz 
infrastruktury towarzyszącej.

TSKN i Rada Sołecka
(red.: Dagmara Duchnowska)

Gminne Biuro Spisowe tworzą:
Maria Grot – Sekretarz Gminy – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

Justyna Kostuś-Wójcik – inspektor ds. podatków – członek, pełniąca funkcję lidera gminnego
Sebastian Dambiec – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa – członek

Maria Lauterbach – inspektora ds. księgowości – członek
Wojciech Pawlik – inspektor ds. informatyki – członek

POWSZECHNY SPIS ROLNY

TRZY MIESIĄCE ZBIERANIA DANYCH

WAWELNO

MUZYKA I SPORT

DWUMIESIĘCZNIK GMINY KOMPRACHCICE 3
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INFORMATOR

ZAPOWIEDZI I ZAPROSZENIA

MIMO TRWAJĄCYCH OBOSTRZEŃ, ZWIĄZANYCH 
Z PANDEMIĄ, ODBĘDZIE SIĘ W TYM ROKU KOLEJ-
NA, JUBILEUSZOWA JUŻ, EDYCJA OGÓLNOPOL-
SKIEGO FESTIWALU PIOSENKI ANNY JANTAR 
I JAROSŁAWA KUKULSKIEGO. ZMIENIONY ZO-
STAŁ NIECO SCHEMAT WYDARZENIA, O CZYM 
PISZEMY NIŻEJ. ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM 
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA 
DO PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ NAGRAŃ, 
KTÓRE WEZMĄ UDZIAŁ W ELIMINACJACH DO 31 
SIERPNIA BR.

Jak zapewniają organizatorzy, do 11 wrześ-
nia poznamy listę artystów, którzy zo-
staną zakwalifikowani do finału. Wtedy 
też zostanie ustalony ostateczny termin 
koncertu laureatów – będzie to albo 
wrzesień, albo październik tego roku. 
Przypominamy, że festiwal ma charakter 
konkursu i jest adresowany jest do dzieci, 
młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. 
W przeglądzie biorą udział soliści w kate-
goriach: I – do 8 lat, II – 9–12 lat, III – 13–16 
lat, IV – powyżej 16 lat. Celem festiwalu 
jest promowanie wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych piosenek Anny Jantar i Jaro-
sława Kukulskiego, pomoc w odkrywaniu 
możliwości wokalnych, oraz doskonalenie 
warsztatu muzycznego wykonawców po-
przez wymianę pomysłów i doświadczeń 
w pracy artystycznej. Każdy z uczestników 
festiwalu prezentuje dwie piosenki.
– Chcemy, aby zainteresowani udziałem 
w festiwalu przesyłali nagrania „demo”, 
wersje robocze utworów, nie profesjonal-
ne nagrania studyjne – mówi Robert Kli-
mek, instruktor Samorządowego Ośrodka 
Kultury i osoba odpowiedzialna za kontakt 
z artystami (czyt.: ramka obok).

Zmiana formuły festiwalu wiąże się 
z dotrzymaniem terminów wyznaczo-
nych regulaminem imprezy i przesłaniem 
wszystkich wymaganych dokumentów 
do organizatorów. Szczegóły zostały 
opublikowane na stronie internetowej 
sokkomprachcice.pl.

Dagmara Duchnowska
Grafika: Cdd20/pixabay

SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

„WCIĄŻ BLISKO NAS” PO RAZ DZIESIĄTY!

Osoba do kontaktu 
w sprawach Festiwalu:
Robert Klimek 
tel.: 792 450 017 
promocja@sokkomprachcice.pl

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE TRENINGI BADMINTONA. 

Zajęcia odbywają się:
Do końca lipca: 

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 11.00–12.45, 
wtorek, piątek w godz. 17.00–18.45

W sierpniu: 
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 9.00–10.30 

oraz wtorek i piątek w godz. 17.00–18.45

BADMINTON

WAKACJE Z BADMINTONEM

MIESIĘCZNIK GMINY KOMPRACHCICE 5



KONIEC ROKU SZKOLNEGO W KOMPRACHCICKICH 
SZKOŁACH ODBYWAŁ SIĘ Z ZACHOWANIEM PRZE-
PISÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE 
PANDEMII. W WAWELNIE WYDARZENIE TO BYŁO 
ADRESOWANE JEDYNIE DO UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ 
– TEGO DNIA WSZYSCY SKUPILI SIĘ NA ABSOLWEN-
TACH PLACÓWKI – „FUNDAMENCIE”, KTÓRY RUSZA 
W ŚWIAT, BY OSIĄGNĄĆ SUKCES.

Zakończył się najbardziej nietypowy rok 
szkolny, z jakim we współczesnej historii 
musieli zetknąć się rodzice, nauczyciele 
i uczniowie. Mimo trwających od wielu 
tygodni ograniczeń, przejścia uczniów, 
nauczycieli i rodziców do edukacji zdalnej 
szkoły angażowały swoich podopiecznych 
do działań w sieci internetowej tak, aby 
dzieci i młodzież nie zapomniały, że wciąż 
są przedszkolakami i uczniami. Na swoim 
profilu na Facebooku takie akcje organi-
zowała między innymi szkoła z Wawelna. 
Kadra i uczniowie tej placówki spotkali się 
26 czerwca, by pożegnać uczniów, ostatniej 
klasy. W uroczystości uczestniczył Wójt 
Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka.
– Ten rok szkolny nie odbywał się tak, jak 
jesteśmy do tego przyzwyczajeni, prze-
stawiliśmy się na inny sposób współpracy 
i nauki, ale pamiętajcie, że technologia, 
z której w ostatnich tygodniach korzy-
staliśmy nie zastąpi drugiego człowieka 
– mówiła Monika Josek, dyrektor szkoły. 
– Z małych dziewczynek i chłopców stali-
ście się młodzieżą. Wasza wiedza i wasza 
osobowość, wartości w które wierzycie, 
w które wyposażyli was rodzice i nauczy-

ciele, to jest bogactwo, którego wam nikt 
nie zabierze.
O tym, jakie uczniowie wynoszą podsta-
wy – fundamenty, które zaważą na życiu 
absolwentów – mówił również Wójt Gminy.
– Chyba najwięksi, najlepsi twórcy gier 
komputerowych nie przewidzieliby takiego 
scenariusza zakończenia roku szkolnego, 
ale jest i dobra strona tej sytuacji – po raz 
pierwszy jestem na uroczystości, gdzie 
są tylko absolwenci opuszczający mury 
szkoły, dzisiaj uwaga skupia się tylko 
na was. Tak powinno być – podkreślał 
Leonard Pietruszka.
Uczniowie otrzymali wyróżnienia, a ich 
rodzice podziękowania od kadry szkoły.
Tego dnia placówka pożegnała się także 
z dwiema pracownicami, które od lat były 
związane z Wawelnem – na emeryturę 
odeszły: sekretarka Marta Lisoń oraz na-
uczycielka wychowania przedszkolnego 
– Elżbieta Skrzypczyk. Dla swojej „pani” 
specjalny program artystyczny przygotowa-
ły przedszkolaki. Obu paniom dziękujemy 
za piękne i twórcze lata pracy.

Dagmara Duchnowska

NIEZWYKŁE OŁTARZE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE 
W POLSKIEJ NOWEJ WSI Z OKAZJI ŚWIĘTA BOŻEGO 
CIAŁA. DLA WIERNYCH UDZIAŁ W TEGOROCZNEJ 
PROCESJI BYŁ TYM WAŻNIEJSZY, ŻE W CZASIE 
OBCHODÓW ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY ZE WZGLĘDU 
NA OBOSTRZENIA SPOWODOWANE PANDEMIĄ NIE 
MOGLI UCZESTNICZYĆ W LITURGII.

WAWELNO

SPEŁNIAJCIE SWOJE MARZENIA

POL SK A NOWA WIEŚ

PROCESJA W CZASACH 
PANDEMII
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Co Pana zdaniem było najtrudniejsze w ostatnich miesiącach 
roku szkolnego 2019/2020?
–  To, czego z pewnością najbardziej brakowało uczniom, to moż-

liwość socjalizowania się, przebywania z rówieśnikami, rozmów 
i zabaw. Budowanie relacji społecznych i dostosowywanie się 
do pewnych norm jest ważnym elementem edukacji szkolnej. 
Z powodu pandemii tego zabrakło. Pod względem dydaktycznym 
wszystko poszło jak należy, nauczyciele i uczniowie szybko się 
dostosowali do pracy zdalnej.

Praca zdalna wymagała nie tylko dostosowania się do nowych 
warunków kontaktowania się, ale też odpowiedniego sprzętu. 
Gmina Komprachcice otrzymała – podobnie jak inne samo-
rządy – komputery…
–  Tak, w pierwszej edycji uzyskanego wsparcia zakupiliśmy dwa-

dzieścia jeden laptopów, w drugiej – szesnaście. Gminy otrzymały 
określone kwoty – 60 000 i 45 000 zł – które mogły przezna-
czyć na zakup tabletów lub laptopów. My wybraliśmy laptopy 
i to o bardzo wysokich parametrach, aby mogły służyć szkołom 
i uczniom jak najdłużej.

Które placówki otrzymały sprzęt?
–  W pierwszym rozdaniu laptopy trafiły do Domecka, Wawelna 

i Polskiej Nowej Wsi. Szkoła w Komprachcicach już w 2019 roku 
miała zakupioną pracownię. Sprzęt trafił w sumie do wszystkich 
szkół, w tym szkoły stowarzyszeniowej z Ochódz.

Czy każdy może skorzystać ze sprzętu?
–  Rodzice zgłaszają potrzebę, a szkoła odpowiada na te po-

trzeby. Na szczęście nie mieliśmy sytuacji, w której sprzęt 
był konieczny, ale jak widać, jesteśmy na nią przygotowani. 
Ja również jestem rodzicem, miałem w domu jeden komputer, 
ale po pierwszym miesiącu nauki zdalnej zdecydowaliśmy się 
kupić drugi, ponieważ mam dwóch synów w szkole i czasami 
zajęcia się zazębiały. Dlatego, chociaż nikt nie zgłaszał pil-
nych potrzeb, dotyczących sprzętu komputerowego do nauki 
zdalnej, musimy się liczyć z takimi sytuacjami.

Można powiedzieć, że w gminie Komprachcice przejście 
z nauki w szkołach do edukacji zdalnej przeszło mało prob-
lematycznie…

–  Tak i jest to zasługa dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców 
i uczniów. Chciałbym podziękować zwłaszcza rodzicom i na-
uczycielom za zrozumienie. Pierwsze dni były przecież trudne, 
nikt nie wiedział, w jaki sposób prowadzić naukę zdalną. 
To specyficzny rodzaj edukacji, ale teraz już nie jest dla nas 
problemem. Proszę pamiętać, że marzec był trudny z wielu 
powodów, nie tylko zdalnej edukacji, rodzice czuli się zagro-
żeni sytuacją gospodarczą, tym, czy utrzymają pracę, do tego 
dochodziły specyficzne warunki organizacji dnia – jeśli ktoś 
pracował jednak poza domem, miał dzieci w wieku szkolnym, 
musiał zorganizować i swoje życie zawodowe, i prywatne.

Dziękuję za rozmowę
Dagmara Duchnowska

W Y WIAD

SZKOŁA W CZASIE TRUDNYM – ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY KOMPRACHCICE LEONARDEM PIETRUSZKĄ

TYTUŁ TEGO ARTYKUŁU ZOSTAŁ ZAPROPONOWA-
NY PRZEZ NICOLĘ POLOWY, KTÓRA OTRZYMAŁA 
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NOWY ZNAK 
MARKI, JAKĄ JEST KOMPRACHCICKI OSIR. HASŁO 
ZAPROPONOWANE PRZEZ NICOLĘ ORAZ DUŻA 
LICZBA ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW PRZYPOMINA 
WSZYSTKIM, ŻE W GMINIE KOMPRACHCICE SPORT 
TO SPRAWA NIE TYLKO DOBRA, ALE I NIEZWYKLE 
WAŻNA!

Konkurs został ogłoszony przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
Wśród prac wyłonionych przez jury I miej-

sce zajął Kamil Przybylla, drugie – Rafał 
Pruchnicki, trzecie – Nikola Przybylla.

W głosowaniu publiczności (prowa-
dzonym na portalu społecznościowym 
Facebook) Rafał Pruchnicki zajął pierw-
sze miejsce, Nikola Przybylla – drugie, 
a Anna Kurys – trzecie.

Finaliści otrzymali cenne nagrody ufun-
dowane przez organizatora konkursu.

Dagmara Duchnowska
3 MIEJSCE 

Nikola Przybylla

NOWE LOGO OSIR W KOMPR ACHCIC ACH

SPORT TO DOBRA SPRAWA

2 MIEJSCE ORAZ NAGRODA 
PUBLICZNOŚCI 

Rafał Pruchnicki

1 MIEJSCE 

Kamil 
Przybylla
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OD SIERPNIA 2019 ROKU SZCZYPIORNISTÓW LKS 
OSIR KOMPRACHCICE TRENUJE JOLANTA JOCHYMEK 
– UTYTUŁOWANA SPORTSMENKA, MENEDŻERKA 
SPORTU, A PRZEDE WSZYSTKIM TRENERKA, KTÓRA 
ZAWODNIKOM POSTAWIŁA WYSOKIE WYMAGANIA 
I KONSEKWENTNIE ZMIERZA DO SUKCESU. DRUŻYNA 
SENIORÓW ROZPOCZYNA NIEBAWEM ROZGRYWKI 
W II LIDZE.

Z jakimi problemami musiała się Pani 
zmierzyć, rozpoczynając pracę z za-
wodnikami LKS OSiR Komprachcice?
– Kiedy zdecydowałam się na objęcie zespo-
łu zdawałam sobie sprawę z tego, że mamy 
niewiele czasu na przygotowania do sezo-
nu i zbudowania stabilnej kadry. Zespół 
zawodników to mieszanka doświadczenia 
z młodością, ale zawodników pełnych za-
angażowania, to wystarczy do zbudowa-
nia solidnego zespołu, jednak na pewno 
ograniczeniem jest zbyt mała ilość jedno-
stek treningowych oraz problemy kadrowe. 
To zmusiło mnie do przestawienia niektórych 
zawodników na inne pozycje, co widocz-
ne było szczególnie na początku sezonu. 
Z upływem czasu ta gra wyglądała coraz 
lepiej i pojawiły się pierwsze zwycięstwa.

Zaczynacie jednak w zupełnie innej 
sytuacji, z innej pozycji – już oficjalnie 
wiadomo, że gracie w drugiej lidze…
– Decyzją Zarządu przystępujemy do rozgry-
wek 2 ligi, szkoda tylko, że tego awansu nie 
wywalczyliśmy na parkiecie, co byłoby dużą 
satysfakcją nie tylko dla mnie jako trenera, 
ale głównie dla zawodników, dla których 
byłaby to zasłużona nagroda za zaangażo-
wanie i motywacja do jeszcze większej pracy.

Słyszy się, że do powrotu szykują się 
niektórzy z dawnych zawodników, czy 
może Pani to potwierdzić?
– Tak naprawdę dopiero zaczęliśmy 
pierwsze treningi przygotowawcze, po-
twierdzam, że do zespołu dołączyło kilku 
zawodników. Nie mogliśmy się spotkać 
w pełnym składzie również ze względu 
na urlopy i zaskakującą decyzję o przy-
stąpieniu do rozgrywek 2 ligi, dlatego 
też część zawodników przygotowuje się 
indywidualnie i co do pełnego składu, 
który będę miała do dyspozycji, więcej 
będę mogła powiedzieć na początku 
września.

Czy kibice klubu będą mogli bez proble-
mu towarzyszyć Wam w rozgrywkach?
– Obecność kibiców zawsze nas dodatko-
wo motywuje, są naszym 8 zawodnikiem, 
jednak przez decyzje władz ZPRP dotyczą-
ce pandemii, jaka panuje w kraju na dzień 
dzisiejszy ich ilość jest ograniczona. Nie 
wykluczone, że do rozpoczęcia rozgrywek 
mogą zostać podjęte inne decyzje i miej-
my nadzieję, że sezon rozpoczniemy przy 
pełnych trybunach.

Dziękuję za rozmowę.
znajdź nas na Facebooku – profil 

„Wieści Gminy Komprachcice”

Witacz w Osinachstr. 3

Rodzinnie w Wawelnie   str. 3

Drużyna Dreman w ekstraklasie  
str. 8

Pikarze ręczni w II lidze   str. 8

POWOLI PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ZAKOŃCZENIA 
JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH GMINNYCH INWESTYCJI: 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W DOMECKU. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMU-
NALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH 
ZAKOŃCZY PRZEBUDOWĘ PUNKTU SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW. NIEBAWEM RUSZY BUDOWA 
CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W WAWELNIE.

Oficjalne oddanie zmodernizowanego 
budynku szkoły w Domecku zostało za-
planowane na 1 września – tutaj odbędą 
się gminne uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego.
Ciąg pieszo–rowerowy w Wawelnie ruszy 
już na dniach, kiedy wykonawca uzyska 
pozwolenie wodno-prawne. Pozostała 
dokumentacja jest już gotowa. Wyko-
nawca na przełomie lipca i sierpnia chce 
rozpocząć prace budowlane, czyli odcinek 
od restauracji „Złoty Róg” w kierunku 
Prądów.
PSZOK, który jest modernizowany na za-
sadzie „zaprojektuj i wybuduj” to kolejna 
inwestycja, która czeka tylko na opraco-
wanie lub uprawomocnienie się ostatnich 

dokumentów.
– Zostały już złożone oferty w przetargu 
na ulicę Bursztynową w Komprachcicach, 
zgłosiło się osiem przedsiębiorstw, wszyst-
kie zmieściły się w zaplanowanym budże-
cie, trwa procedura sprawdzająca. Termin 
realizacji do 15 października, a więc czasu 
jest bardzo mało. Jest to zadanie z dofinan-
sowaniem, z którego musimy się rozliczyć, 
stąd to ograniczenie terminem – wyjaśnia 
Leonard Pietruszka Wójt Gminy Kom-
prachcice. Również ciąg pieszo-rowerowy 
w Osinach nie jest zagrożony zdjęciem 
z listy inwestycji, natomiast został nieco 
przesunięty termin realizacji tego zadania.
– Jeśli nie będzie to konieczne, to nie 
ma możliwości, aby zrezygnować z któ-
regokolwiek projektu, mimo to, że jeste-
śmy z powodu pandemii w cięższej niż 
zakładaliśmy sytuacji finansowej. Koro-
nawirus odbił się w dochodach z podatku 
PIT, jesteśmy o około pół miliona z tytu-
łu niezrealizowania tych dochodów. Nie 
po to jednak walczyliśmy tyle miesięcy, 
a czasami nawet lat, by teraz powiedzieć 
„stop” – zapowiada Wójt Gminy Kom-

prachcice.
Jedynym projektem, który nie będzie 
realizowany ze względu na niemożność 
przesunięcia terminu jego zakończenia 
jest budowa plenerowego miejsca spotkań 
kulturalnych (piszemy o tym na stronie 2). Mimo 
to, w miejscu, w którym miała stanąć 
altana plac jest już utwardzony, a pierwsi 
sprzedawcy korzystają z tego terenu, jako 
miejsca targowego.
– Mieszkańcy monitują, żeby w tym 
miejscu zrobić jeszcze przejście dla pie-
szych, ale wydaje się, że z punktu ruchu 
drogowego nie jest to specjalnie realne, 
ponieważ są już przejścia przy rondzie 
i na skrzyżowaniu w kierunku Ochódz 
– mówi Leonard Pietruszka i zachęca 
mieszkańców i handlarzy: – Zapraszamy 
do wykorzystania tego miejsca do prowa-
dzenia obwoźnej działalności, a naszych 
mieszkańców do zakupów, które, jak się 
okazuje, niekoniecznie muszą odbywać 
się tylko w galeriach handlowych.

Dagmara Duchnowska

DOMECKO, KOMPR ACHCICE ,  WAWELNO

SAMORZĄD INWESTUJE, CHOCIAŻ ROK CIĘŻKI
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ZAWODNICY NAJSŁYNNIEJSZEJ PIŁKARSKIEJ DRUŻYNY 
Z KOMPRACHCIC, CZYLI PIŁKARZE FUTSALU ZAGRAJĄ 
W EKSTRAKLASIE! CHYBA NIC NIE MOGŁO UCIESZYĆ 
KIBICÓW, JAK TA WIADOMOŚĆ, A ZARAZ ZA NIĄ 
PRZYSZŁA NASTĘPNA: KLUB MA NOWEGO SPONSORA 
TYTULARNEGO. OD TEGO SEZONU DRUŻYNA NAZYWA 
SIĘ DREMAN FUTSAL!

Drużyna – wtedy jeszcze grająca pod na-
zwą Berland – zajęła w ligowej tabeli drugie 
miejsca i miała grać o awans do ekstraklasy 
w meczach barażowych. Ze względu na za-
wieszenie rozgrywek z powodu pandemii 
Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował 
o powiększeniu ekstraklasy z 14 do 18 
zespołów, tym samym drużyny z drugich 
miejsc mogło awansować do ekstraklasy.
Już w pierwszy weekend września roz-
poczną się mecze ekstraklasy, w których 
zagra Dreman. Grzegorz Lachowicz, Prezes 
Klubu tłumaczy, że ostatecznych, obowią-
zujących harmonogramów meczów jeszcze 
nie ma, nie wiadomo też, jakim systemem 
będą odbywać się rozgrywki.
– Są dwa systemy do wyboru: każdy 

z każdym lub podział po pierwszej run-
dzie na grupę spadkową i mistrzowską 
– mówi Grzegorz Lachowicz i dodaje: – 
Będą wzmocnienia składu, ale na razie 
nie będę zdradzać szczegółów. Na pewno 
wykorzystamy awans i zawodników, dzięki 
którym było to możliwe, będziemy też kon-
sekwentnie podnosić poziom gry.
Firma Dreman, z którą zespół podpisał 
umowę 20 lipca br. to agencja pośredni-
ctwa pracy, która działa na terenie całego 
kraju, związana przez właścicieli z Opolem 
i regionem. Zostanie sponsorem tytularnym 
zespołu to połączenie pasji i możliwości 
– z pewnością obu partnerom wiele da 
ta współpraca.
– Drużyna potrzebuje systematyczne-
go wsparcia finansowego, aby móc się 
rozwijać i sięgać po najwyższe pozycje 
w ekstraklasie. Dzięki Dremanowi będzie 
to możliwe. Można powiedzieć, że awans 
do ekstraklasy to nowy czas w historii 
klubu, zmiana nazwy też się z tym wiąże, 
to wprowadzenie świeżości, czegoś nowe-
go. Z pewnością pojawi się też nowe logo 

i zmiany organizacyjne, o których jeszcze 
nie chciałbym mówić – zdradza Grzegorz 
Lachowicz.

Dagmara Duchnowska

FUTSAL

ZMIANY DOSKONAŁE

PI ŁK A RĘC ZNA

NOWY SEZON W II LIDZE – ROZMAWIAMY Z TRENERKĄ JOLANTĄ JOCHYMEK
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