
PO ZESZŁOROCZNEJ PRZERWIE PONOWNIE ODBYŁY 
SIĘ GMINNE DOŻYNKI. ORGANIZATOREM DOROCZ-
NEGO ŚWIĘTA CHLEBA BYŁO SOŁECTWO OCHODZE. 
JAK ZAWSZE I TERAZ MIESZKAŃCY WSI ZADBALI 
O WYSTRÓJ SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI, PO UROCZYSTEJ 
MSZY PLENEROWEJ PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. MARCINA 
KOROWÓD REPREZENTACJI SOŁECTW GMINY KOM-
PRACHCICE PRZEJECHAŁ NA BOISKO POD LASEM, 
ABY TAM WSPÓLNIE ŚWIĘTOWAĆ.

Pod wielkim namiotem odbyła się część 
oficjalna dożynek i występy artystyczne 
– był też czas na rozmowy, jak podkreślali 
uczestnicy: wreszcie. Pod wiatą na boisku 
stanęły korony dożynkowe, oryginalnie 
zaprezentowało się sołectwo Polska Nowa 
Wieś, przywożąc kolorowy kosz plonów 
(zdjęcia na str. 7).
Każda korona została doceniona i nagro-

dzona – te małe dzieła sztuki, nieprzemi-
jające dowody dziedzictwa kulturowego 
zawsze cieszą się uznaniem uczestników 
święta plonów.
– Mamy zaszczyt być organizatorem i go-
spodarzem tego święta w gminie Kom-
prachcice – witała gości sołtyska Ochódz 
– Rozwita Piechota. – Witam przede wszyst-
kim rolników, ponieważ dożynki są waszym 
świętem, ale to święto ma również przypo-
minać nam wszystkim o tym, że to dzięki 
ciężkiej pracy rolnika na nasze stoły trafia 
polski chleb.
Starostowie dożynek – Ewa i Krystian 
Skolny – przekazali Wójtowi Gminy Kom-
prachcice, Leonardowi Pietruszce dożyn-
kowy chleb jako symbol dobrych zbiorów, 
a zarazem życia, szczęścia i sytości.
– Dożynki to nie jest impreza, to nie jest 

piknik, to nie jest festyn. To wyjątkowy 
dzień. Święto Chleba to nie jest święto 
ani wójta, ani pani sołtys – to jest święto 
wszystkich mieszkańców, którzy od wie-
ków w taki sam sposób dziękują za żniwo 
– przypomniał Wójt Gminy.
– Oby nam tego chleba nigdy nie zabrakło, 
a wy drodzy rolnicy abyście też mieli chwilę 
dla siebie, dla swoich rodzin – żeby życie 
codziennie było dla was jak najbardziej 
łaskawe. Szczęść wam Boże – przekazał 
ciepłe słowa w swoim wystąpieniu poseł 
na Sejm RP, Ryszard Galla.

Dagmara Duchnowska

Więcej na stronach 6-7
Na zdjęciu: gospodynie z Ochódz

przy swojej koronie dożynkowej

#OCHODZE

DOŻYNKI 2021 – ŚWIĘTO CHLEBA
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W OBECNOŚCI NAUCZYCIELI ORAZ RODZICÓW 
ODBYŁO SIĘ OFICJALNE I UROCZYSTE ROZPO-
CZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W PUB-
LICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA 
TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH.

Ze względów sanitarnych rozpoczęcie 
zostało podzielone na dwie części: 
uczniowie najmłodszych klas spotkali 
się jako pierwsi, aby przywitać pierw-
szoklasistów, którzy otrzymali trady-
cyjne „tytki” wypełnione przysmakami 

i upominkami, a klasy IV-VIII przywitały 
nowy rok szkolny nieco później.

Uczniowie i nauczyciele z nadzieją 
na normalną, nie przerywaną zdal-
nym nauczaniem pracę, rozpoczynają 
kolejne miesiące edukacji w bardzo 
dobrym nastroju. Dyrektor placówki, 
Jolanta Tracz z energią witała uczniów, 
zapowiadając, że ten rok będzie dla 
wszystkich twórczej pracy, przyjaźni 
i nowych pomysłów.

W SIERPNIU BR. TOWARZYSZYLIŚMY W OSTAT-
NIEJ DRODZE Ś.P. JÓZEFOWI NIESTROJOWI – 
CZŁOWIEKOWI, KTÓRY ŻYCIE POŚWIĘCIŁ SWOJEJ 
MAŁEJ OJCZYŹNIE, RODZINIE, PRZYJACIOŁOM, 
SPOŁECZNOŚCI. BYŁ CZŁOWIEKIEM, KTÓREGO PO-
ŻEGNALI WSZYSCY MIESZKAŃCY KOMPRACHCIC 
– BO WSZYSCY DOSKONALE WIEDZIELI, KIM 
BYŁ: CZŁOWIEKIEM, KTÓRY NIGDY NIE DZIELIŁ, 
ZAWSZE ŁĄCZYŁ.

Strażaka, społecznika, pracowitego 
człowieka, którego 11 sierpnia 2021 r. 
pożegnali mieszkańcy Komprachcic, 
wspomina Wójt Gminy Komprachcice, 
Leonard Pietruszka:
– Świętej pamięci pan Józef Niestrój, 
swoim życiem poświadczał, czym jest 
szacunek, tolerancja, umiłowanie praw-
dy. Współczesny świat szuka autory-
tetów w świecie celebrytów, artystów, 
sportowców. A ja się pytam: czy czło-
wiek prosty, nie mający wykształcenia, 
żyjący zgodnie z czterema porami roku, 
pracujący na roli, mający spracowane 

ręce i służący drugiemu człowiekowi 
może być autorytetem? I odpowiadam: 
tak. Dla bardzo wielu Pan Józef był 
autorytetem i żył zgodnie ze słowami 
„ora et labora”, czyli „módl się i pra-
cuj”. Do tego zdania dodałbym jeszcze: 
i baw się, bo Pan Józef potrafił połączyć 
wszystkie te składowe życia. Ś.p. Józef 

Niestrój prowadził pielgrzymki na Górę 
św. Anny, śpiewał „Pasje”. Bardzo po-
bożny i pracowity. Nigdy nikomu nie 
powiedział, że nie ma czasu, nikomu 
nie odmówił. Był w stanie połączyć 
wszystko i wszystkich.

Dagmara Duchnowska
Zdj.: archiwum UG w Komprachcicach

#PUBLIC ZNA SZKO Ł A PODSTAWOWA W KOMPR ACHCIC ACH

WITAJ SZKOŁO!

#ODSZED Ł JÓZEF NIESTRÓJ

ODESZŁA LEGENDA

Z WÓJTEM GMINY KOMPRACHCICE,
LEONARDEM PIETRUSZKĄ ROZMAWIA 
DAGMARA DUCHNOWSKA

Czy wiemy już  jak zakończy się budowa 
ciągu pieszo-rowerowego w Wawelnie? 
Była przerwa spowodowana planami 
inwestycyjnymi Zarządu Województwa 
Opolskiego …
– Już nie czekamy na rozpoczęcie prac 
przez województwo. Podpisaliśmy aneks 
z wykonawcą, wskazany termin zakoń-
czenia budowy ciągu to koniec listopada 
tego roku. Czekaliśmy kilka miesięcy, po to, 
żeby ewentualnie wspólnie rozpocząć ro-
boty na odcinku, na którym będzie rów-
nież realizowana inwestycja wojewódzka, 
jednak do dzisiaj nie została podpisana 
umowa na poziomie Zarządu Województwa 
Opolskiego i ministerstwa w zakresie cał-
kowitej przebudowy tej drogi, dlatego też 
postanowiłem nie czekać dłużej i zakończyć 
zadanie. Po prostu mieszkańcy nie mogą 
poruszać się po drodze w takich warunkach.
Czy w takim razie zadanie Zarządu Wo-
jewództwa Opolskiego – przypomnijmy, 
że mówimy o przebudowie drogi nr 429 
– będzie w ogóle realizowane?
– Zarząd Dróg Wojewódzkich uważa, że za-
danie na pewno przejdzie do realizacji, 
natomiast kiedy to będzie – nikt nie wie. 
Dla mnie w tej chwili, niestety, termin ten 
ma duże znaczenie – jeszcze w marcu, 
kwietniu mogliśmy sobie pozwolić na cze-
kanie, ale teraz już nie.
Ciąg pieszo-rowerowy powstanie, a po-
tem Zarząd Województwa rozpocznie 
swoją inwestycję – jakie będą tego 
skutki?
– Duże, ponieważ na odcinku kilkuset me-
trów zostanie ten ciąg całkowicie zburzo-
ny i zbudowany na nowo, dokładnie taki 
sam. Stanie się tak, ponieważ w projekcie 
województwa na tym odcinku droga zo-
stanie obniżona o dwadzieścia centyme-
trów, ze względu na przyjęte w projekcie 
spadki. Ja myślę typowo po gospodarsku, 
nie ma uzasadnienia powielania prac i po-
noszenia podwójnych kosztów, przez dwie 
różne instytucje. Dlatego czekałem ponad 
pół roku na rozpoczęcie prac przez Zarząd 
Województwa.
Co z drogą na lotnisko w Polskiej Nowej 
Wsi?
– Projekt przebudowy ulicy Kościelnej jest 

gotowy, powiat już za chwilę ogłosi przetarg 
na jej wykonanie. Przypomnijmy, że będzie 
to przebudowa drogi wraz z chodnikiem. 
Harmonogram zakłada odbiór prac do koń-
ca 2022.
I nie ostatnia to drogowa inwestycja….
– Mamy gotowy projekt na odcinek Dzie-
kaństwo – Domecko – bardzo wyczekiwany 
przez mieszkańców remont drogi i nowy 
ciąg pieszo-rowerowy. Zadanie realizujemy 
wspólnie ze starostą opolskim. W planie 
przeznaczyliśmy na to przedsięwzięcie pra-
wie dwa miliony złotych: połowa to oszczęd-
ności poprzetargowe z zadania w Wawelnie, 
a drugą połowę dołoży starosta. To w sumie 
ponad pół kilometra przebudowanej drogi 
i wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej. 
Zaznaczam, że jest to zadanie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, ale czasu mamy 
mało, ponieważ ze względu na oszczędności 
z Wawelna musimy to zadanie potraktować 
podobnie jak i inne związane z projektem 
„Czas na rower”. Tutaj obowiązuje nas 
harmonogram przyjęty dla całego partner-
skiego zadania.
Możemy się pokusić o podsumowanie, ile 
kilometrów ciągów pieszo-rowerowych 
jest już wybudowanych na terenie gminy?
– W Ochodzach zbudowaliśmy trzy i pół 
kilometra, w Wawelnie będzie w sumie 
tyle samo, w Osinach, przy ulicy Polnej 
– jeden kilometr, przy Bursztynowej – też 
jeden kilometr. To są te najdłuższe odcinki, 
po zamknięciu wszystkich rozpoczętych 
zadań zostanie tylko Domecko. Ale dla 
tego sołectwa jest dobra informacja, bę-
dzie zadanie realizowane bezpośrednio 
przez powiat: jest już gotowa dokumentacja 
projektowa na przebudowę odcinka drogi 
od pizzerii do kościoła.
Czy w tych planach jest ujęty ciąg pie-
szo-rowerowy?
– To nie jest łatwa sprawa w przypadku tej 
miejscowości. Chodzi o parametry, o szero-
kość drogi, chodnika, ciągu. Mieszkańcom 
często wydaje się, że drogi są szerokie, 
że można wykorzystać pobocza. Niestety, 
to, co widzimy czasami nie pokrywa się 
z granicami działek zaznaczonymi na ma-
pach – tak właśnie jest w Domecku. A pra-
wo własności jest święte, podobnie jak 
ustawa o finansach publicznych – gmi-
nie nie wolno inwestować w prywatnej 
własności. Nie zawsze też jest możliwe 
zastosowanie przepisów wywłaszczają-

cych. Po drugie, musimy brać pod uwagę 
parametry planowanych ciągów komuni-
kacyjnych: ścieżka pieszo-rowerowa musi 
mieć szerokość trzech metrów, dokładnie 
dwa metry i siedemdziesiąt centymetrów 
bez wliczania krawężników. Do tych trzech 
metrów musielibyśmy doliczyć szerokość 
jezdni – w przypadku dróg powiatowych – 
5,5 metra, a na sam koniec pobocze – nie 
mniej niż dwa metry. Potrzebujemy więc 
minimum dziesięć metrów, aby mieć i drogę, 
i ciąg pieszo-rowerowy. A porównując to, 
co widzimy w terenie z właściwymi granica-
mi działek wiemy, że nie da się zrealizować 
tego zadania razem ze ścieżką.
Mieszkańcy gminy cieszą się też z bieżą-
cych robót drogowych. Na zdjęciu niżej 
widzimy ulicę Koszykową w Komprachci-
cach, ale to nie jedyne remonty…
– Skończyliśmy już budowy i remonty dróg 
gminnych, te zadania są finansowane bez-
pośrednio z budżetu: w sumie pięć dróg, 
na kwotę prawie pół miliona złotych.
Zakończenie prac, inwestycje innych 
szczebli samorządowych i chyba czas 
myśleć o kolejnym roku. Jakie są plany?
– Będziemy składać wniosek na ulicę Zbo-
żową w Komprachcicach, wraz z zmianą 
organizacji ruchu w tym miejscu, czyli 
zadanie obejmie jeszcze pięć dróg do-
jazdowych do szkoły i hali. To zadanie 
składamy w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i do Rządowego Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Złożyliśmy też 
trzy wnioski w ramach Programu „Nowy 
Ład” – na modernizację przedszkoli, a dwa 
– na drogi.

Dziękuję za rozmowę.
Dagmara Duchnowska

#KOMPR ACHCICE

JESIENNE ROZDANIE DROGOWE 

LENA Z KLASY II RADZI PIERWSZAKOM:
Nie trzeba bać się szkoły! Szkoła nie jest zła, tutaj nie biją, nie gryzą, ale trzeba się do-
brze uczyć, żeby mieć same piątki. Ja najbardziej lubię język polski, ponieważ lubię pi-
sać i czytać. I bardzo się cieszę, że już jestem w szkole, a nie muszę uczyć się w domu.
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X Jubileuszowy Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka
Komprachcice 2021 

16 października 2021

Start godz. 17:00

Na scenie wystąpią: 

*Day Off 

*Krzysztof Puma Piasecki 

z zespołem 

*Grażyna Łobaszewska

& AJAGORE 

 

Sprzedaż biletów w biurze SOK Komprachcice
od 20 września 2021

informacjE: 77/464 62 22

MIESZKAŃCY GMINY KOMPRACHCICE, KTÓRZY PRZE-
ŻYLI W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM 50 LAT, ŚWIĘTUJĄC 
ZŁOTE GODY, SPOTKALI SIĘ W RESTAURACJI „AT-
LANTIS” W KOMPRACHCICACH Z WÓJTEM GMINY 
KOMPRACHCICE, LEONARDEM PIETRUSZKĄ ORAZ 
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO – MEC. 
IZABELĄ ROSIEK. MAŁŻEŃSTWOM, KTÓRYM ZOSTAŁ 
WRĘCZONY MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE TO-
WARZYSZYŁY PARY, KTÓRE ŚWIĘTOWAŁY OKRĄGŁE 
ROCZNICE ŚLUBU: 55, 60 I 65 LAT.

– Przed pięćdziesięcioma laty składali-
ście obietnicę, że wspólnie będziecie żyć, 
mimo przeciwności losów, mimo pokus. 
Na pewno lata wspólnego życia nie tylko 
są usłane różami, na pewno były chwile 
ciężkie, smutne, ale wy nie poddaliście się 
i zrobiliście wszystko dla swoich rodzin. 
Jesteście przykładem dla młodszego po-
kolenia, jesteście wzorem do naśladowania 
– przywitała zebranych mec. Izabela Rosiek.
W uroczystości wzięli również udział wi-
cewójt Waldemar Chmiel oraz Wójt Gminy 
Komprachcice, Leonard Pietruszka, który 
mówił w swoim wystąpieniu:
– Szanowni państwo, ze wzruszeniem po raz 
kolejny staję w tym miejscu, nisko się pań-
stwu kłaniam. Udzielając ślubów, stojąc 
przed młodymi ludźmi i zastanawiając się, 

jaką wartość im przekazać w tym szczegól-
nym dniu, przypominam to, co połączyło 
państwa. To jest wartość, której nie kupimy 
w sklepie, nie sprowadzimy z internetu, nie 
załatwimy dzięki układom. To jest po prostu 
miłość. Państwo jesteście dowodem tego, 
że, mimo iż nie zawsze świeci słońce, nie 
zawsze jest ładna pogoda można przeżyć 
życie godnie. Młodym ludziom przekazuję: 
odwróćcie się w lewo, w prawo i popatrzcie 
na swoich rodziców. Są odpowiedzią na py-
tanie, gdzie szukać szczęścia. Jesteście dla 
nas autorytetem.
W tym roku po raz pierwszy Urząd Gminy 
zdecydował się na nową formułę spotka-
nia i zaprosił na uroczystość pary, które 
świętowały okrągłe rocznice: 55, 60,65 lat 
małżeństwa. Medal za długoletnie pożycie 
wręczany jest tylko raz, właśnie z okazji 
złotych godów, pozostałe pary otrzymały 
upominki przygotowane przez UG.
O oprawę artystyczną zadbał Robert Klimek 
oraz Kamil Janoszek, którego dziadkowie 
również byli jubilatami. Każdy otrzymał 
także symboliczną różę wręczaną przez 
uczniów pierwszej klasy PSP w Kom-
prachcicach.

Dagmara Duchnowska

#ZŁOTE GODY

WZORY DO NAŚLADOWANIA 

Złote Gody: 50 lat

Janina i Edward Bober
Elżbieta i Ireneusz Cepuchowicz

Anna i Stanisław Jędrzejów
Elżbieta i Piotr Kampa

Maria i Klaus Mika
Krystyna i Jerzy Tiszbierek
Barbara i Zbigniew Bartos

Bernarda i Franciszek Kaleta

Żelazna rocznica ślubu: 65 lat
Wanda i Kazimierz Juszczak

Diamentowa rocznica ślubu: 60 lat
Gerda i Eryk Nicze

Szmaragdowa rocznica ślubu: 55 lat
Elżbieta i Jan Strzałka

Edeltrauda i Herbert Sadło
Irmgarda i Erich Lazik

Maria i Bernard Gawlista
Elżbieta i Paweł Kaper

MIŁOŚĆ JEST ZAWSZE MŁODA

Pani Wanda i Pan Kazimierz Juszczak z Pol-
skiej Nowej Wsi obchodzili w 2020 r. 65 
rocznicę ślubu.
Pani Wanda: – Mieszkaliśmy w Opolu, ale 
córka tutaj pracuje w szkole, tutaj kupiła 
dom, a my – jako starsi ludzie – przepro-
wadziliśmy się pod jej opiekę.
A czym Państwo się zawodowo zajmo-
wali?
– Mąż był nauczycielem, a ja ekonomistką, 
pracowałam w biurze, ale bardzo szybko 
zachorowałam i przeszłam na rentę.
Jakiego przedmiotu Pan uczył?
– Ja pracowałem dziesięć lat z kredą 
w ręku, uczyłem przedmiotów ścisłych, 
jak się to mówi, ale ze względu na niskie 
wynagrodzenie, zostałem ekonomistą i pra-

cowałem w przemyśle. 
Jak się Państwo poznali?
Pan Kazimierz: – Spotkaliśmy się w sana-
torium i i od razu zaiskrzyło. Powiedziałem 
sobie, że jeśli nie będzie moją na zawsze, 
to chociaż na poczęstunek. (śmieje się)
Jaki jest Pani przepis na idealne mał-
żeństwo?
– Spokojny temperament … chociaż u jed-
nej osoby.
A kto u Państwa ma spokojny?
– Ja, ale mąż za to często się obraża. 
Ja bywam kłótliwa, ale za to się od razu 
odzywam.
Jak spędzacie wolny czas?
Pan Kazimierz: – Ja dużo czytam, a żona 
bardzo dużo.
Pani Wanda: – Kiedyś graliśmy w brydża 
w każdą sobotę.

Pan Kazimierz: Jeszcze chciałem powie-
dzieć, że kocham żonę tak samo, jak na po-
czątku.

Dagmara Duchnowska
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DOŻYNKI GMINNE 2021 W OCHODZACH

DOŻYNKI ROZPOCZĘŁA MSZA PLENEROWA 
CELEBROWANA PRZEZ KS. ERWINA KUZAJA.

PR ZEDS TAWICIELE SO ŁEC T W Z ADBALI 
O KOLOROWE STROJE …

STAROSTOWIE DOŻYNEK W OBECNOŚCI SOŁTYSKI 
OCHÓDZ WRĘCZYLI CHLEB DOŻYNKOWY WÓJTOWI 
GMINY KOMPRACHCICE.

SOŁECTWA PRZYGOTOWAŁY BARWNY KOROWÓD, 
KTÓRY OD KOŚCIOŁA PRZEJECHAŁ NA BOISKO 
POD LASEM.

… DOBRE NASTROJE …

BOCHENKI DOŻYNKOWEGO CHLEB ZOSTAŁY 
WRĘCZONE WSZYSTKIM SOŁTYSOM.

K O R O W Ó D  P O P R O WA D Z I Ł A  G MINN A 
ORKIESTRA DĘTA, KTÓRA WYSTĄPIŁA ZE 
SWOIM REPERTUAREM RÓWNIEŻ PODCZAS 
ŚWIĘTOWANIA POD NAMIOTEM.

... I SILNYCH MĘŻCZYZN DO NOSZENIA KORON 
DOŻYNKOWYCH.

NA S CENIE  NIE  MOG Ł O Z ABR AKNĄĆ 
NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW WSI.

Julia Gala, uczennica ósmej klasy Publicz-
nej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej 
w Ochodzach, autorka wiersza dożynkowego. 
– Zajmuję się pisarstwem, ale hobbistycz-
nie, bo w przyszłości chcę studiować me-
dycynę, laryngologię. Właściwie piszę już 
od dziecka, ale zaczęłam więcej ćwiczyć 
w tym roku. Piszę wiersze, opowiadania, 
bajki. Biorę udział głównie w konkursach 
recytatorskich, ale ostatnio wzięłam udział 
w konkursie „Pozwól sobie pisać wiersz” 
organizowanym przez szkołę w Prószkowie 
i zajęłam pierwsze miejsce. Jeszcze nie pub-
likuję swoich utworów, ale zastanawiam się, 
gdzie mogłabym je – że tak powiem – „roz-
sławić”. Moi koledzy i koleżanki, a także 
pani polonistka wiedzą, że piszę i nawet 
czasami czytają moje utwory.

Sołtyska Ochódz – Rozwita Piechota 
– dzieliła dożynkowy chleb, a w swoim 
wystąpieniu podczas otwarcia uroczy-
stości podziękowała starostom dożynek 
oraz współorganizatorom: strażakom 
z jednostki OSP w Ochodzach, członkiniom 
Koła Gospodyń Wiejskich w Ochodzach, 
ochodzkim radnym, dyrektorom placówek 
i dzieciom.

Otwierajcie wrota,
Niosą nam tu wieniec

Ze szczerego złota!
 
Słowa wiersza Marii Konopnickiej pięk-
nie opisują tradycję tworzenia dożynko-
wych wieńców. Jak zawsze, tak i w tym 
roku sołectwa nie zawiodły i zapre-
zentowały piękne korony dożynkowe, 
które były wystawione przez cały czas 
Święta Plonów w Ochodzach, budząc 
zachwyt oglądających.
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LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY GAZOWNIK WAWELNO 
Zrealizował zadanie p.n. 
BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W WAWELNIE
Zadanie zrealizowane w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodo-

stępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 
w Wawelnie, ul. Sportowa 10.
Operacja zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem 
Opolskim a Ludowym Zespołem Sportowym „Ga-
zownik” Wawelno Nr 00492–6935-UM0810882/19 
w dniu 18 grudnia 2019 r.
Całkowite koszty kwalifikowalne operacji: 
161 919,18 zł
Środki przyznane na realizację operacji: 
129 280,00 zł
Projekt zrealizowany we współpracy z Lokalną Gru-
pą Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

PODCZAS TEGOROCZNYCH DNI SPORTU, KTÓRE ODBY-
ŁY SIĘ W WAWELNIE NASTĄPIŁO UROCZYSTE OTWARCIE 
ALTANY, WYBUDOWANEJ PRZEZ LZS GAZOWNIK WA-
WELNO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 2014–2020. W IMPREZIE UCZESTNICZYLI 
TWÓRCY PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ PRZEDSTAWICIELE 
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ORAZ WŁADZ GMINNYCH 
I WOJEWÓDZKICH.

Drewniana altana, która stała się kolejnym 
budynkiem w sportowym centrum Wawel-
na ma wymiary 16 na 6 metrów i została 
zbudowana z certyfikowanego drewna 
sosnowego. Wewnątrz znalazło się miejsce 
dla 12 stołów, 24 ławek – również drewnia-
nych, ale w tym przypadku wykonanych 
z drewna liściastego. Dwie ściany altany 
są zamykane specjalnymi plandekami, 
w których są okna i drzwi. Dzięki projektowi 
zostały również zakupione ogrzewacze 
gazowe, co umożliwia organizację spotkań 
i imprez także w chłodniejsze miesiące roku. 
W projekcie przewidziano też działania 
proekologiczne – woda z rynien jest po-
zyskiwana do specjalnych beczek i będzie 
służyć do podlewania terenu, a zwłaszcza 
alei czereśniowej, która pojawi się w obrębie 
sportowego kompleksu dzięki dofinanso-
waniu z programu „Działaj Lokalnie”.
– Staraliśmy się jako Zespół Sportowy 
o tę wiatę bardzo długo i wreszcie posta-
nowiliśmy złożyć wniosek do Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich (lokalna grupa dzia-
łania, która zrządza funduszami na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich – red.). Zrobi-
liśmy coś, co będzie służyć mieszkańcom 
Wawelna przez długie lata i przez cały rok 
– mówił sołtys wsi, Józef Kremer, zarazem 
prezes LZS Wawelno.
Jednym z przecinających wstęgę oficjal-
nie otwierającą nowy obiekt był Szymon 
Ogłaza, członek Zarządu Województwa 
Opolskiego, który podkreślał estetykę i so-

lidność wiaty:
– Cieszę się, że Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zarządzany przez Samorząd 
Województwa Opolskiego dał mieszkańcom 
taki obiekt. Nie mogę się doczekać tego, 
że na te wszystkie imprezy, o których soł-
tys mówił, będę zapraszany, bo naprawdę 
bardzo bym chciał. Wiata wygląda solid-
nie, wydaje się całoroczna, więc sądzę 
że w najbliższym czasie dużo w Wawelnie 
będzie się działo. Bardzo serdecznie gra-
tuluję i życzę tego, aby służyła przez długie 
lata i żeby kolejne pomysły, kolejne projekty 
były w Wawelnie realizowane.
Wójt Gminy Komprachcice, Leonard Pie-
truszka podkreślił wagę rozwijania kom-
pleksu sportowego dla wszystkich miesz-
kańców Wawelna, ale też całej gminy:
– Każdy samorządowiec do szczęścia po-
trzebuje dwóch rzeczy: inwestycji i ludzi. 
Na inwestycję mamy wpływ, bo tutaj jednak 
wiele rzeczy zależy od naszej decyzyjno-
ści, ale nie mamy wpływu na to, z jakimi 
ludźmi przyjdzie nam pracować. Jeśli mamy 
takich wspaniałych społeczników, jak tych 
z Wawelna, to mamy wielkie szczęście. 
Wszystkim bardzo dziękuję i wiem, że wiel-
kie rzeczy nie robi się za wielkie pieniądze, 
ale robią je ludzie o wielkich sercach, i tacy 
ludzie są w Wawelnie. Wiemy, że gdyby nie 
wy, z panem sołtysem Józefem Kremerem 
na czele, nikt by tego tematu nie ruszył. 
Wszystkiego dobrego i niech ten obiekt 
służy wsi przez wiele lat.
Sportowcy otrzymali na budowę wiaty 
wsparcie ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, przyznanego przez LGD Partner-
stwo Borów Niemodlińskich. Koszt wiaty 
to ok. 162 tysiące złotych. Takie duże przed-
sięwzięcie rzadko jest realizowane przed 
podmiot społeczny, tym bardziej cieszy, 
że organizacja z Wawelna zdecydowała się 

na taki krok i przedsięwzięcie przeprowadzi-
ła zgodnie z założeniami. Obecna podczas 
uroczystości Jadwiga Wójciak, prezeska 
LGD i szefowa Biura Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich życzyła mieszkańcom, aby 
obiekt ten służył im jak najdłużej:
– Serdecznie wam gratuluję, po pierwsze, 
że złożyliście wniosek, po drugie, że zo-
stał doprowadzony do końca. Cieszę się, 
że Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
mogło wam służyć i umożliwić pozyska-
nie tych pieniędzy. Podziękowań tutaj 
wiele już padło, a ja na koniec zwracam 
się do was wszystkich o szacunek i dba-
nie o to miejsce. Bo to, że wniosek został 
złożony przez Ludowy Zespół Sportowy 
i obiekt został wybudowany to jest jedna 
rzecz, ale druga – jak będzie funkcjonował. 
Myślę też, że Ludowy Zespół Sportowy 
będzie musiał wkrótce zrobić rezerwację 
online tego obiektu.
Jedną z pierwszych imprez w nowej wiacie 
będzie Oktoberfest, na który organizatorzy 
już zapraszają.

Dagmara Duchnowska

#WAWELNO

ALTANA OFICJALNIE OTWARTA

#WAWELNO

SOŁTYS ROKU – JÓZEF KREMER

NA ZDJĘCIU:  WÓJT GMINY KOMPRACHCICE, LEONARD PIETRUSZKA, PREZESKA LGD PARTNERTSWO 
BORÓW NIEMODLIŃSKICH, JADWIGA WÓJCIAK, CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, 
SZYMON OGŁAZA, WYKONAWCA OBIEKTU, DITMAR GAWLISTA, SOŁTYS WAWELNA, JÓZEF KREMER.

MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE OD LAT WAWELNO PO-
DĄŻA ŚCIEŻKĄ SUKCESÓW: UDANE PROJEKTY, 
ZDOBYWANIE FUNDUSZY PRZEZ LOKALNE OR-
GANIZACJE SPOŁECZNE, ROZWÓJ PRZESTRZENI 
WIEJSKIEJ, INWESTYCJE GMINNE, PRZEDSIĘWZIĘ-
CIA WOJEWÓDZKIE, ZADOWOLENI MIESZKAŃCY. 

Za każdym z tych sukcesów stoją lu-
dzie, liderzy – w Wawelnie siłą jest 
współpraca organizacji: sportowców, 
strażaków, wędkarzy, szkoły, DFK, koła 
gospodyń wiejskich, Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Wawelno, sołtysa i rady 
sołeckiej.
Bez wątpliwości ważnym dla rozwoju 
swojej wsi jest jej sołtys i radny, prezes 
LZS Gazownik Wawelno – Józef Kre-
mer. Człowiek, który zawsze próbuje, 
nie boi się porażek i ceni współpracę. 
I to właśnie on został zgłoszony do kon-
kursu ogólnopolskiego jako kandydat 
do tytułu „Sołtys Roku 2020”, który 
został przyznany Józefowi Kremero-
wi w roku 2021 r. Sołtys jest jednym 
z dziesięciu wyróżnionych tym tytułem 
w skali kraju i jedynym reprezentantem 
województwa opolskiego. Konkurs jest 
organizowany przez redakcję miesięcz-
nika “Gazeta Sołecka” oraz Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów, a jego celem 
jest promowanie najbardziej aktywnych 
sołtysów, którzy pracują na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

Tytuł ten to nie jedyne wyróżnienie 
dla Józefa Kremera i sołectwa Wawel-
no – w październiku zostanie oficjal-
nie wręczona nagroda wraz z tytułem 
za najlepszą inicjatywę sołecką. I w tym 
konkursie Wawelno zdobyło uznanie 
na arenie ogólnopolskiej. Niebawem 
powinniśmy dowiedzieć się, jak Wawel-
no wypadnie w „Konkursie na najlepszą 
przestrzeń publiczną województwa 
opolskiego”. Liderzy zgłosili do oceny 
dwa miejsca, które mają szczególnie 
cenny społeczny i przyrodniczy charak-
ter: staw „Gliniok” oraz „Wiejski Sad”.
Jak piszą wnioskodawcy powstanie 
tych miejsc zaowocowało utworzeniem 
przyrodniczej przestrzeni publicznej 
– rekreacyjnej i wypoczynkowej dla 
dzieci, ludzi starszych, wszystkich 
mieszkańców, uczestników wycieczek 
pieszych i rowerowych, wędkarzy, mi-
łośników przyrody, pszczelarzy, degu-
statorów owoców. Wiele osób, nie tylko 
mieszkańców sołectwa, korzysta z tych 
przestrzeni przez cały rok: zbierając 
owoce i warzywa, uczestnicząc w im-
prezach czy zawodach wędkarskich.
Gratulujemy Sołtysowi Wawelna, Jó-
zefowi Kremerowi uzyskanego tytułu 
i życzymy kolejnych sukcesów liderom 
i mieszkańcom wsi.

Dagmara Duchnowska
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PONAD 500 FIATÓW 126P, CZYLI POPULARNYCH 
„MALUCHÓW” ZJECHAŁO W POŁOWIE SIERPNIA 
BR. NA LOTNISKO W POLSKIEJ NOWEJ WSI.

Można było zobaczyć modele, z któ-
rych część z pewnością jest unikatem 
w swojej kategorii. Wśród prezentują-
cych efekty własnej pasji widzieliśmy 
maluchy kabriolety, mini wozy policyjne 
czy auta stylizowane na zabawki. Jed-
nym z wyróżniających się samochodów 
był fiat w bardzo eleganckim wariancie.
Wiesław i Joanna Czereba z Prudnika 
są właścicielami fiata 126p, który był 
w rodzinie od dawna. Pan Wiesław, 
wtedy jeszcze student, odkupił go 
od kuzynki za 500 zł. Samochód stał 
potem nieco zapomniany w garażu, 

priorytetem była rodzina, praca. W 2015 
roku przyszedł jednak czas i na niego.
– Wyciągnąłem fiata z garażu, roze-
brałem do gołej blachy. Bardzo długo 
szukałem blacharza, który podjąłby się 
naprawy. Znalazłem bardzo dobrego 
blacharza w Złotnikach koło Opola, 
człowieka z pasją, dzięki któremu auto 
wygląda doskonale – wspomina pan 
Wiesław. – Koszty remontu takiego 
samochodu są bardzo duże, usługi 
blacharskie, lakiernicze kosztują. Nie 
jest to tanie hobby.
Oryginalny maluch był niebieski, już 
kupowany przez państwa Czereba – 
czerwony, nowi właściciele postawili 
na klasykę – biel złamaną bordowymi 
dodatkami. Również wnętrze i tapicerka 

są białe. Nowi właściciele postanowili, 
że zrobią z niego piękny samochód 
i poświęcili na to pięć lat. W 2020 roku 
fiat zaczął nowe życie.
– Wtedy wciągnęliśmy się w tę pasję. 
Mieliśmy fajne auto, mogliśmy gdzieś 
nim pojechać, pokazać. Zlot w Polskiej 
Nowej Wsi to jego pierwsza taka duża 
prezentacja. Byliśmy też na rajdzie 
w Kędzierzynie-Koźlu i w Wysokiej 
koło Głubczyc – wymienia właściciel.
Państwo Czereba zapewniają, że fiat 
przejechałby bez problemu 300 km, ale 
na razie nie planują wielkiej wyprawy, 
chociaż jeżdżą nim po okolicy.

Magdalena Tańska

KOŁO SENIORÓW „UŚMIECH SENIORA” W SZÓ-
STYM ROKU SWOJEGO ISTNIENIA OBCHODZI 
MAŁY JUBILEUSZ: 5 LAT. PANDEMIA UNIEMOŻ-
LIWIŁA ORGANIZACJĘ IMPREZY W 2020 ROKU, 
ALE TYM RAZEM WSZYSCY SENIORZY MOGLI 
SPOTKAĆ SIĘ ZE SWOIMI PRZYJACIÓŁMI ORAZ 
PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ GMINNYCH NA URO-
CZYSTOŚCI 8 WRZEŚNIA BR.

Początki klubu sięgają 2014 roku, ale 
dopiero rok później klub seniora został 
oficjalnie powołany, i od tego też roku 
datujemy jego istnienie. W uroczystości 
udział wzięli członkowie komprachci-
ckiego Klubu Seniora, Klubu Seniora 
„Seniorzy z przyszłością”, z przewod-
niczącą Grażyną Kozłowską na czele, 
przedstawiciele Forum Seniorów Sa-
morządu Województwa Opolskiego, 
Leokadia Kubalańca i Milena Englot-
-Brzozowska, przewodnicząca Rady 
Seniorów miasta Opole, Teresa Roz-
marynowska, reprezentaci Centrum 
Seniora w Opolu, a także członkinie 
Klubu Seniora „Chaberek”. Nie zbara-
kło przedstawicieli komprachcickiego 
samorządu – obecni byli: Wójt Gminy 
Komprachcice, Leonard Pietruszka, 
Przewodniczący Rady Gminy Kom-
prachcice, Krzysztof Szopa, Zastępca 
Wójta, Waldemar Chmiel, Sekretarz 
Gminy, Maria Grot, Dyrektor Samo-
rządowego Ośrodka Kultury w Kom-

prachcicach, Renata Gliniorz, była Dy-
rektor Biblioteki w Komprachcicach, 
Barbara Langer, Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Arkadiusz Tabisza. 
W spotkaniu wzięła również udział Iwo-
na Niedojadło, z Fundacji Flexi Mind, 
która rozpoczęła przed laty współpracę 
z komprachcickimi seniorami, realizując 
z gminą adresowany do nich projekt.

Działalność klubu pozwala seniorom 
żyć aktywnie, rozwijać zainteresowania, 
poszerzać i zdobywać wiedzę. Z okazji 
rocznicy powołania Klubu Seniora każ-
dy z uczestników życzył wszystkim jego 
członkom radości, satysfakcji z działa-
nia oraz dużo zdrowia i pomyślności. 
Wśród aktywności komprachcickich 
seniorów wyróżnić można wyjazdy, 
sport, poszerzanie wiedzy i umiejętno-
ści, w tym plastycznych i kulinarnych, 
a zwłaszcza organizację imprez, jak 
mikołajki, dzień kobiety i mężczyzny, 
wigilijne kolacje czy wielkanocne śnia-
dania. Dzięki liderkom Klubu, a zwłasz-
cza obecnej szefowej seniorów – Mo-
nice Porembie – została nawiązana 
współpraca z seniorami z całego niemal 
województwa. Pani Monika jest rów-
nież reprezentantem komprachcickiej 
grupy w Forum Seniorów Samorządu 
Województwa Opolskiego. Przedsta-
wicielki Forum podkreślały, że bardzo 

aktywnym i wnoszącym wiele do prac 
tej grupy. W końcu – to właśnie dzię-
ki aktywności seniorów i ich miłości 
do śpiewu – Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Komprachcicach zorganizo-
wał Festiwal Piosenki Seniorów, czyli 
„Czas nas uczy pogody”.
Podczas uroczystości Robert Klimek 
w dowcipny sposób przypomniał histo-
rię Klubu, a wszyscy goście – własne 
doświadczenia związane ze współpracą 
z Klubem. Nikt nie przybył z pustymi 
rękami, więc seniorzy mogli cieszyć 
się kwiatami, upominkami, ale też nie-
zwykłymi prezentami: tortem ufundo-
wanym przez Wójta Gminy, Leonarda 
Pietruszkę, koszulką dla liderki Moniki 
Poremby – uczestnika najbliższych „Ro-
dzinnych Podbiegów” (seniorzy od lat 
wystawiają mocną grupę nordic walking 
podczas tej imprezy), którą wręczył 
dyrektor OSiR, Arkadiusz Tabisz czy 
kuchenką, o której marzyli seniorzy 
i która pozwoli im rozwijać kulinarne 
pasje, ufundowaną przez dyrektor SOK, 
Renatę Gliniorz.
Ze swojej strony seniorzy przygotowali 
papierowe róże dla każdego gościa, 
a zasłużonym partnerom wręczono 
statuetki i podziękowania.

Dagmara Duchnowska

#OGÓLNOPOL SKI ZLOT FIATA 126 W POL SKIE J NOWE J WSI

JESTEM MALUCHEM, ROCZNIK 1976
#KO ŁO SENIORÓW

LATKA LECĄ
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PO ZESZŁOROCZNEJ PRZERWIE PONOWNIE ODBYŁY 
SIĘ GMINNE DOŻYNKI. ORGANIZATOREM DOROCZ-
NEGO ŚWIĘTA CHLEBA BYŁO SOŁECTWO OCHODZE. 
JAK ZAWSZE I TERAZ MIESZKAŃCY WSI ZADBALI 
O WYSTRÓJ SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI, PO UROCZYSTEJ 
MSZY PLENEROWEJ PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. MARCINA 
KOROWÓD REPREZENTACJI SOŁECTW GMINY KOM-
PRACHCICE PRZEJECHAŁ NA BOISKO POD LASEM, 
ABY TAM WSPÓLNIE ŚWIĘTOWAĆ.

Pod wielkim namiotem odbyła się część 
oficjalna dożynek i występy artystyczne 
– był też czas na rozmowy, jak podkreślali 
uczestnicy: wreszcie. Pod wiatą na boisku 
stanęły korony dożynkowe, oryginalnie 
zaprezentowało się sołectwo Polska Nowa 
Wieś, przywożąc kolorowy kosz plonów 
(zdjęcia na str. 7).
Każda korona została doceniona i nagro-

dzona – te małe dzieła sztuki, nieprzemi-
jające dowody dziedzictwa kulturowego 
zawsze cieszą się uznaniem uczestników 
święta plonów.
– Mamy zaszczyt być organizatorem i go-
spodarzem tego święta w gminie Kom-
prachcice – witała gości sołtyska Ochódz 
– Rozwita Piechota. – Witam przede wszyst-
kim rolników, ponieważ dożynki są waszym 
świętem, ale to święto ma również przypo-
minać nam wszystkim o tym, że to dzięki 
ciężkiej pracy rolnika na nasze stoły trafia 
polski chleb.
Starostowie dożynek – Ewa i Krystian 
Skolny – przekazali Wójtowi Gminy Kom-
prachcice, Leonardowi Pietruszce dożyn-
kowy chleb jako symbol dobrych zbiorów, 
a zarazem życia, szczęścia i sytości.
– Dożynki to nie jest impreza, to nie jest 

piknik, to nie jest festyn. To wyjątkowy 
dzień. Święto Chleba to nie jest święto 
ani wójta, ani pani sołtys – to jest święto 
wszystkich mieszkańców, którzy od wie-
ków w taki sam sposób dziękują za żniwo 
– przypomniał Wójt Gminy.
– Oby nam tego chleba nigdy nie zabrakło, 
a wy drodzy rolnicy abyście też mieli chwilę 
dla siebie, dla swoich rodzin – żeby życie 
codziennie było dla was jak najbardziej 
łaskawe. Szczęść wam Boże – przekazał 
ciepłe słowa w swoim wystąpieniu poseł 
na Sejm RP, Ryszard Galla.

Dagmara Duchnowska

Więcej na stronach 6-7
Na zdjęciu: gospodynie z Ochódz

przy swojej koronie dożynkowej
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Od września ponownie rozpoczynają 
się zajęcia na siłowni Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Chętnych OSiR zaprasza 
na zajęcia w poniedziałki, środy i piąt-
ki, w godzinach 17.00 – 21.00. Wstęp 
na siłownię jest bezpłatny.
Niebawem ruszą również zajęcia jogi 
dla dorosłych. Informacje o całej ofer-
cie OSiR publikowane są na stronie 
internetowej osir.komprachcice.pl, 
a w tym numerze „Wieści” znajduje 
się wkładka o zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych dla uczniów.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W KOLEJNEJ EDYCJI „RODZINNYCH PODBIEGÓW” 
(BIEGI, NORDIC WALKING), KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 19 
WRZEŚNIA BR. BIEGI ROZPOCZNĄ SIĘ O GODZ. 12:00, 
A O GODZ. 14.00 PRZY HALI SPORTOWEJ ROZPOCZNIE 
SIĘ IMPREZA DLA DZIECI POŁĄCZONA Z PIKNIKIEM 
(INFORMACJE NA PLAKACIE OBOK).

W „Rodzinnych Podbiegach” mogą wziąć 
udział osoby, które w dniu zawodów mają 
ukończone 18 lat, zweryfikowali swoje dane 
w biurze zawodów Biegu oraz dokonali 
opłaty rejestracyjnej (30 zł). Osoby niepeł-
noletnie zobowiązane są do przedstawienia 
oświadczenia Rodzica/Opiekuna prawnego 
o zdolności dziecka do udziału w biegu.
W tym roku hasło, które przyświeca „Ro-
dzinnym Podbiegom” brzmi „Znowu razem” 
i nawiązuje do możliwości uczestniczenia 
w wydarzeniu plenerowym, które w roku 
2020 uniemożliwiła pandemia.
Na zdjęciu niżej możemy zobaczyć, w jakich 
koszulkach pobiegną uczestnicy imprezy, 
każdy otrzyma również pamiątkowy medal.
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