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KLUB SENIORA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

SENIORZY MAJĄ GŁOS
Dorota Zdybel, przewodnicząca DFK w Komprachcicach 
została przeszkolona w ramach projektu unijnego 
realizowanego przez TSKN i została animatorem seniorów 
z gminy Komprachcice.
Klub seniora to nowe przedsięwzięcie, 
którego inicjatorem i  realizatorem jest 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niem-
ców na Śląsku Opolskim. Projekt „Opolski 
senior – zapewnienie wsparcia osobom 
niesamodzielnym oraz ich opiekunom” 
skierowany jest do osób niesamodzielnych 
i seniorów zamieszkujących na terenie wo-
jewództwa opolskiego – w ramach tego 
pomysłu powstało w regionie dwadzieścia 
klubów, jeden z nich działa od 1 października 
w Komprachcicach. Zajęcia i  inne formy 

ujęte w projekcie są adresowane do osób 
w wieku 50 i więcej lat, niepracujących, nie 
tylko członków mniejszości niemieckiej. 
Dorota Zdybel organizuje grupę i prowadzi 
zajęcia podczas codziennych spotkań w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury:
– Każdy może się do nas przyłączyć. Je-
steśmy na etapie przyjmowania zgłoszeń 
– trzeba wypełnić formularz uczestnictwa 
w projekcie. Nie znaczy to oczywiście, że każ-
dego dnia przez wszystkie godziny ktoś 
jest zobowiązany do przebywania z nami 
– tłumaczy pani Dorota i dodaje: – Jestem 
nastawiona na prace manualne, które są moją 
pasją, będę więc pokazywać uczestnikom 
zajęć, w jaki sposób można wykonywać 
różne rzeczy z papieru, na przykład z wikliny 
papierowej.
Animatorka jest obecna w małej sali SOK 
cztery godziny dziennie, od poniedziałku 

do czwartku, a w piątek prowadzi sześcio-
godzinną kawiarenkę, podczas której przy 
poczęstunku uczestnicy rozmawiają o waż-
nych dla nich sprawach.
Ryszard Galla, Poseł Mniejszości Niemieckiej 
na Sejm RP przypomina, jak tworzyła się 
koncepcja wsparcia seniorów z regionu:
– To jest już nasz drugi projekt, którego 
adresatami są seniorzy. Obserwowaliśmy, jak 
zmienia się struktura demograficzna naszego 
województwa i jak wielu ludzi nieaktywnych 
zawodowo musi mierzyć się z brakiem oferty 
do nich adresowanej. Dlatego też kilka lat 
temu podjęliśmy się przygotowania i reali-
zacji projektu, w ramach którego wykształ-
ciliśmy animatorów ludzi starszych. 

Dokończenie na stronie 7
Na zdjęciu (od lewej): Luzia Mayer, Dorota Zdybel, 

Henryk Słaboń, Antonina i Henryk Zmarzlik
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– z Wójtem Gminy, Leonardem Pietruszką rozmawia 
Dagmara Duchnowska

Od 1 stycznia 2020 zaczyna obowiązywać 
nowa stawka za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w skład której wchodzi m.in. 
odbieranie odpadów z gospodarstwa domowego, 
odbiór odpadów z PSZOK-u oraz odbieranie 
odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku, 
jak również zagospodarowanie całego strumienia 
odpadów komunalnych odebranego z terenu 
naszej gminy. . . Dla mieszkańca ta różnica jest 
duża, bo stawka wzrośnie z 18,70 zł na 22,50 zł . 
Skąd ta różnica?
– Z końcem grudnia kończy nam się okres 
jedenastomiesięcznej umowy z firmą Re-
mondis, która obowiązywała od lutego 
tego roku. W sierpniu ogłosiliśmy przetarg 
na kolejne 24 miesiące. Dlaczego w sierp-
niu? Ponieważ jeszcze wtedy mogliśmy ten 
przetarg ogłosić na starych zasadach, a nie 
na nowych, które mówią na przykład o tym, 
że śmieci będą rozliczane tonażowo, a nie 
ryczałtowo. W naszym przypadku to waż-
ne, ponieważ jeden mieszkaniec gminy 
Komprachcice produkuje rocznie ok. 480 
kilogramów śmieci, więcej niż mieszkaniec 
Opola. W przypadku rozliczania tonażowego 
stawka mogłaby jeszcze bardziej wzros-
nąć. Poza tym nikt jeszcze nie przeszedł 
procedury gospodarki odpadami opartej 
na nowych zasadach. Wątpliwości budzi 
również fakt kontroli tonażu odbieranych 
odpadów, w przypadku braku wagi. Gminy, 
które w tym roku musiały podjąć decyzję 
o przetargach, robią to również szybko, aby 
móc jeszcze ustalić stawki na zasadach 
wciąż obowiązujących. Nie wiemy więc, 
na ile te nowe zasady są dostosowane 
do realiów.

Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów wygrał Remondis, jakie przedstawili 
kalkulacje dla tej stawki?
– W przetargu udział wzięła jedna firma. 
Remondis podał kwotę 3 743 262,72 zł za 24 
miesiące obowiązywania umowy. Ta kwo-
ta dzielona przez te miesiące, dzielona 
przez ilość odbiorców, czyli osoby ujęte 
w deklaracjach – na czas sporządzania 
kalkulacji było to 7250 osób daje – 21,51 
złotych. Co oznacza, że gmina za odbiór 
śmieci płaci miesięcznie ok. 156 tysięcy 
bez paru złotych.
Rozmawiałem z Prezesem Remondisu, 
bo to oczywiste, że interesuje nas, skąd 
ta zwyżka. Na cenę wpłynęło kilka czynni-
ków: po pierwsze cena wywozu jednej tony 
na RIPOK – ta cena od pierwszego stycznia 
2020 wzrasta, Remondis wlicza również 
przewidywane podwyżki kosztów dostar-
czania tam odpadów. Tutaj nie ma wyborów 
rynkowych, jesteśmy przypisani do ośrodka 
w Opolu i z niego musimy korzystać. Na-
stępnie opłata środowiskowa związana 
z koniecznością uzyskania pięćdziesię -

cioprocentowego poziomu odzysku śmieci 
w następnej perspektywie. Kolejny powód 
– bardzo niekorzystne warunki sprzedaży 
surowców wtórnych. Na tym można było 
kiedyś zarobić, a teraz firma, która zbiera 
odpady płaci, aby ktoś surowce wtórne 
od nich odebrał. Następnie – w związku 
z coraz częściej występującymi pożarami 
na wysypiskach firmy odbierające odpady 
komunalne muszą spełnić szereg wyma-
gań i wytycznych wynikających z nowych 
przepisów ochrony p. poż. – a to kosztuje. 
I wreszcie podniesienie najniższej krajowej 
płacy, bo to wiąże się przecież z wyższymi 
kosztami zatrudnienia. Te wszystkie czyn-
niki wpłynęły na zaoferowaną cenę.

Stawka ostateczna, przyjęta uchwałą, to 22,50 
złotych, czyli o 99 groszy więcej niż zaoferowana 
stawka Remondisu. Dlaczego?
– Ponieważ ustawodawca narzucił system 
gospodarowania odpadami – system musi 
się sam finansować, a więc nie wolno ani 
do jego utrzymania dopłacać, ani na nim 
zarabiać. Oznacza to, że do stawki zwią-
zanej z odbiorem śmieci z gospodarstw 
domowych, z PSZOK-u czy wielkogabary-
towych musimy doliczyć koszty związane 
z obsługą i administracją systemu gospo-
darki odpadami.

Jakie to są konkretnie koszty?
– Doliczamy: wynagrodzenie jednego pra-
cownika, odpowiedzialnego za gospodarkę 
odpadami – od stycznia przyszłego roku 
to już nie będzie pracownik ZGKiM, tylko 
Urzędu Gminy – koszty administracyjne, 
związane z wszelką korespondencją, np. za-
kup znaczków pocztowych, materiałów 
biurowych, koszt programu komuterowego 
obsługującego system.
Dlaczego system nie działa jak należy? 
Dlaczego w deklaracjach jest 7250 osób, 
podczas gdy mieszkańców blisko 9000?

– Tak, liczymy teraz 7250 osób ujętych 
w deklaracjach i patrząc na tę liczbę jest 
ciut optymistycznie, ponieważ o 100 osób 
wzrosła liczba złożonych deklaracji od tam-
tego roku. Jednak wciąż to nieprawdziwa 
liczba w odniesieniu do produkujących 
śmieci. Weźmy taki przykład: rodzi się dzie-
cko i ten fakt powinien zostać skorygowany 
w nowej deklaracji – liczba mieszkańców 
gospodarstwa, a więc i producentów śmieci 
wzrosła.

Ktoś może powiedzieć , że niemowlak nie produkuje 
śmieci…
– Można raczej powiedzieć, że być może 
produkuje ich najwięcej , nie spożywa 
co prawda zbyt wielu artykułów spożyw-
czych i nie generuje zakupów opakowań, 
ale korzysta z wielu środków higienicznych: 
pampersów, chusteczek higienicznych. Nie 
ma człowieka, który by nie produkował 
śmieci. Od pierwszego dnia życia do ostat-
niego jesteśmy producentem śmieci. Dla-
tego zwracam się z apelem, aby składać 
korekty deklaracji i włączać członków ro-
dziny do systemu. Widzimy też, że ludziom 
zawsze łatwiej dokonać korekty deklaracji, 
gdy ktoś opuszcza gospodarstwo, a trud-
niej, gdy do niego dołącza. Trzeba jednak 
pamiętać, że im nas będzie więcej ujętych 
w deklaracjach, tym będziemy płacić mniej, 
tak też się stanie, gdy będziemy produko-
wać mniej odpadów, dobrze i coraz więcej 
segregować śmieci i świadomie żyć.

A jeśli ten apel podziała i nagle liczba osób 
ujętych w deklaracjach wzrośnie znacząco? Czy 
wtedy rada gminy będzie mogła dokonać korekty 
stawki?
– Oczywiście, będziemy mogli dokonywać 
korekty kalkulacji, o ile wzrośnie liczba 
osób ujętych w deklaracjach.

Dziękuję za rozmowę.

W Y WIAD

KAŻDY Z NAS PRODUKUJE ŚMIECI
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Sołtys wsi, Łukasz Dydzik tłumaczy, że prace 
zostały podzielone na etapy:
– Zrobiliśmy zewnętrzne ściany, wieżę… wszę-
dzie tam, gdzie było to niezbędne uzupełnili-
śmy pęknięcia, położyliśmy 
siatkę z klejem oraz tynk, 
pomalowaliśmy drewnianą 
podbitkę. W naszych dzia-
łaniach wsparł nas sponsor, 
a wszystkie prace wykony-
waliśmy społecznie.
W remont remizy zaanga-
żowali się strażacy, miesz-
kańcy i lokalne firmy. Sołtys wsi pozyskał 
sponsora – Jerzego Heinisza, właściciela firmy 
RAM sp. z o.o., wykonawcę budowy osiedla 
„Górki”. Firma ta wypożyczyła rusztowanie 
i sfinansowała niezbędne materiały budowalne.
– W remont zaangażowały się także inne lokal-
ne firmy na czele z panem Ewaldem Wrzosem, 
Krzysztofem Liskiem, Andrzejem Gawlistą, 
Henrykiem i Pawłem Kulą. Pan Józef Buchta 
z Osin nieodpłatnie użyczył nam podnośnik, 
dzięki czemu mogliśmy bez problemu poma-
lować wieżę. To, co potrafiliśmy zrobić jako 
druhowie – zrobiliśmy – mówi Łukasz Dydzik.
Instalację elektryczną, podświetlenie tablic 
i napisów oraz wyprowadzenie kabli do kamer 
zasponsorował druh Artur Woszek, który pro-
wadzi własną firmę w zakresie projektowania 
i instalacji elektrycznych.

– Pomyśleliśmy o tym, by te kable przygotować, 
ponieważ w przyszłym roku chcemy założyć 
w ramach funduszu sołeckiego monitoring 
w całej wsi – wyjaśnia sołtys.

Strażacy chcieli, aby wszyst-
kie prace zostały zakończo-
ne przed przyjazdem do re-
mizy nowego samochodu, 
a od tego dnia dzieli ich już 
niewiele – jeszcze w paź-
dzierniku samochód powi-
nien być już na miejscu.
Przypominamy, że to właśnie 

z okazji przeprowadzenia w tym roku prze-
targu i zakupu nowego wozu, uroczystości 
związane z obchodami jubileuszu 85 lat ist-
nienia jednostki musiały zmienić charakter. 
Druhowie dbali, by każda złotówka została 
wydana przede wszystkim na ten cel. Auto 
sfinansowane w ramach wsparcia z NFOŚiGW 
oraz WFOŚiGW, KSRG oraz z budżetu gminy 
jest już przygotowywane do służby.
– Przed remizą zaplanowaliśmy uroczystość, 
podczas której zostanie poświęcony i przed-
stawiony nasz nowy wóz. Zaprosimy naszych 
mieszkańców na drobny poczęstunek i pokaz 
– przedstawia koncepcję przywitania Łukasz 
Dydzik.

Dagmara Duchnowska

POL SK A NOWA WIEŚ

REMIZA PRZYGOTOWANA NA NOWE AUTO

Remiza w Polskiej Nowej Wsi przechodzi 
metamorfozę – przeprowadzenie prac re-
montowych było niezbędne, ale z pewnością 
przyspieszył je fakt, że już niebawem 
druhny i druhowie z tego sołectwa będą 
się cieszyć nowym samochodem ratowniczo-
-gaśniczym.

Fundusz sołecki na 2020 rok  
dla sołectwa Polska Nowa Wieś.
9.000 zł - monitoring sołectwa
7.000 zł -  zakup armatury i sprzętu pożarniczego 

dla jednostki OSP
4.000 zł - zakup 10 kompletów ław biesiadnych
4.000 zł -  zagospodarowanie placu przy kościele 

(bramki, piłko-chwyty, oświetlenie)
3.633 zł - dofinansowanie imprez sołeckich
2.000 zł -  dofinansowanie imprezy dla dzieci 

(Mikołaj)
1.000 zł - wynajem toalet na imprezy sołeckie
1.000 zł - przegląd i naprawa sprzętu koszącego
1.000 zł - paliwo i akcesoria
500 zł - remont pomieszczenia sołeckiego
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Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Opolskiego – Rafał Bartek oraz Roman Ko-
lek - Marszałek Województwa Opolskiego 
wręczyli Odznakę Honorową – „Za Zasługi Dla 
Województwa Opolskiego”, którą otrzymali:
Rudolf Schweda
Joachim Kowalski
Reinhard Urban
Józef Otawa
Rudolf Ponsa

Ryszard Galla - Poseł na Sejm RP wręczył 
pamiątkowe wyróżnienia działaczom i za-
wodnikom piłki ręcznej, które otrzymali:
Rudolf Ponsa
Rudolf Schweda
Reinhard Urban
Józef Otawa
Joachim Kowalski
Henryk Szyma – pierwszy prezes 
klubu LKS OSIR Komprachcice
Arnold Jendryca – obecny prezes 
klubu LKS OSIR Komprachcice
Mirosław Nawrocki – były pierwszy 
trener LKS OSIR Komprachcice
Bartłomiej Jasiówka – były trener 
LKS OSIR Komprachcice
Jolanta Jochymek – obecna trener 
LKS OSIR Komprachcice

Jan Chudzikiewicz – prezes Okręgowego 
Związku Piłki Ręcznej w  Opolu wręczył 
brązowe odznaki ZPRP, które otrzymali:
Tomasz Juros
Krzysztof Juros
Joachim Kowalski
Marcel Ungier

Gerard Halama – prezes Wojewódzkiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespołu Sportowe oraz 
Anna Kocińska – Scholz – wiceprezes WZ 
LZS w Opolu wręczyli odznakę „Za zasługi 
dla sportu”:
ZŁOTA ODZNAKA LZS
Rudolf Schweda
Rudolf Ponsa
Joachim Kowalski
Józef Otawa
Reinhard Urban
Henryk Szyma

SREBRNA ODZNAKA LZS
Hubert Wojtuś
Mirosław Nawrocki
Maciej Nawrocki
Dariusz Marel
Witold Kawulok
Arnold Jendryca
Bartłomiej Jasiówka
Waldemar Gliniorz
Andrzej Bartnik

BRĄZOWA ODZNAKA LZS
Marcel Ungier
Tomasz Juros
Krzysztof Juros

W  imieniu Starosty Powiatu Opolskiego 
Henryka Lakwy - statuetki zasłużonym 
zawodnikom i działaczy wręczył ks. Prałat 
dr hab. Jerzy Kostorz – kapelan sportu 
opolskiego, otrzymali je:
Rafał Barański
Tomasz Juros
Sękowski Mariusz
Maciej Nawrocki
Adriana Bus
Dariusz Marel
Bartłomiej Jasiówka
Hubert Wojtuś
Waldemar Gliniorz
Arnold Jendryca
Mirosław Nawrocki

Leonard Pietruszka – Wójt Gminy Kom-
prachcice wręczył statuetki zasłużonym 
klubom gminy Komprachcice które odebrali:
Ludowy Klub Sportowy Kom-
prachcice
Rudolf Schweda
Marianna Steyer
Herbert Mainka

Ludowy Klub Sportowy Osiny

Ludowy Klub Sportowy Domecko
Ginter Hachnewald
Henryk Pawleta

Ludowy Klub Sportowy Ochodze
Józef Otawa
Reinhard Urban
Rudolf Ponsa

Ludowy Klub Sportowy Polska 
Nowa Wieś
Joachim Kowalski

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
Sukces Komprachcice
Dariusz Marel – Pierwszy Prezes 
i Założyciel
Adriana Bus – Członek Zarządu 
Pierwszej Kadencji
Piotr Szczubiał – Obecny Prezes

Ludowy Klub Sportowy Osir Kom-
prachcice

Henryk Szyma – Pierwszy Prezes 
i Założyciel
Arnold Jendryca – Obecny Prezes
Waldemar Gliniorz – Członek Za-
rządu

Zdjęcia: Krzysztof Szopa

KOMPR ACHCICE

ZASŁUŻENI DLA PIŁKI RĘCZNEJ W GMINIE KOMPRACHCICE

WIEŚCI WRZESIEŃ 20194



HISTORIĘ LZS OCHODZE (działalność klubu jest 
obecnie zawieszona) WSPOMINAJĄ:

Józef Otawa, prezes LZS Ochodze od 1993 
roku
– W latach 1993–94 naszym spon-
sorem było przedsiębiorstwo Re-
konsbud, w którym pracowałem jako 
kierowca i zaopatrzeniowiec budów. 
Otrzymaliśmy pomoc, a w zamian 
za to nasza drużyna nazywała się 
Rekonsbud i z tą nazwą oraz logo 
tego przedsiębiorstwa na koszul-
kach graliśmy. Wtedy byliśmy już 
dość mocni, graliśmy w III lidze, 
byliśmy jedynym LZS w Polsce, który 
w tej lidze się utrzymywał. Przyszedł 
czas, że młodzież zaczęła wyjeż-
dżać za granicę i – nie da się ukryć 
– brakowało nam hali – w tym czasie 
nie można już było grać na asfalcie. 
Próbowaliśmy korzystać z obiektu 
przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu, 
bo trzeba było trenować i trzeba 
było grać, ale wynajem sali był dla 
nas zbyt kosztowny.
(…) Przez długi czas nic się nie 
działo w piłce ręcznej, ale obiekt 
(wybudowany pod koniec lat sie-
demdziesiątych) mieliśmy. Dosta-
liśmy za niego pierwszą nagrodę 
w Polsce za najlepszy ośrodek 
sportowy na wsi. Nagrodę przed-

stawiciele Ochódz odbierali chyba 
w Bielsku-Białej i był to telewizor 
kolorowy. Ponieważ w Ochodzach 
zawsze grało się w piłkę ręczną, 
to postaraliśmy się ponownie ot-
worzyć klub i udało się nam w 1992.
(…) Staraliśmy się utrzymać poziom. 
Trenował zawodników Jurek Krzak, 
który doprowadził nas do III ligi, 
potem przyszedł legendarny Robert 
Wasilewski – wielka postać, uczył 
i utrzymywał dyscyplinę, bardzo 
przyjazny. To nie były osoby, które 
były związane z gminą Komprachci-
ce, ale potrzebowaliśmy jak najlep-
szych trenerów i tacy do nas trafiali.
(…) Zawsze robiliśmy otwarcie 
sezonu, zapraszaliśmy kilka dru-
żyn, musieliśmy opłacić sędziów 
i zawodników… Nieocenioną po-
moc wnosiły nasze żony, dzięki 
nim wszystko było możliwe: prały 
sportowe stroje, przygotowywały 
poczęstunek, sprzątały.
(…) Staraliśmy się, żeby każdy do-
stawał swój strój, każdy miał swoją 
torbę: stroje, buty, piłki…

Joachim Lellek, skarbnik, były zawodnik:
– Mieliśmy budynek sportowy, któ-
ry został wybudowany w ramach 
inicjatywy społecznej. Pamiętam, 
że gdy budowaliśmy ten obiekt, 

na dworzec w Komprachcicach 
przyjeżdżał w nocy pociąg z cegłą, 
którą musieliśmy rozładowywać 
i zwozić do Ochódz. Przygotowywa-
łem gorącą herbatę i szklankę wina 
dla chłopaków i praca jakoś szła…
(…) Prezes robił co mógł. Znikąd nic 
nie było, ale on chodził po firmach 
i zbierał po parę groszy, dawaliśmy 
radę. Atmosfera była wspaniała. Or-
ganizowaliśmy zabawy, ale w Ocho-
dzach był słaby dochód z zabaw, 
przyjeżdżało niewiele osób z innych 
wsi. A w Polskiej Nowej Wsi zawsze 
była pełna sala, więc postanowi-
liśmy tam organizować zabawy. 
To wtedy szliśmy na zabawę do Pol-
skiej Nowej Wsi, wszystkiego pilno-
waliśmy, żeby był porządek, i wra-
caliśmy znów pieszo nad ranem… 
Organizowaliśmy różne imprezy 
i konkursy, aby zarobić na klub, na 
przykład „wodzenie niedźwiedzia”.
(…) Kiedy był mecz, to w całej wsi 
działo się, jakby odbywał się festyn: 
w latach siedemdziesiątych, ludzie 
pięknie ubrani, czasami z orkiestrą 
przechodzili przez wieś, jak pochód.
(…) Zawodnicy o nic nie musieli się 
martwić – wszystko było poprane, 
gotowe.
(…) Jak wygrywaliśmy z Polską 
Nową Wsią, mieli mocną druży-

nę, więc jak z nimi zwyciężaliśmy, 
a u nas chyba zawsze wygrywaliśmy, 
to było we wsi święto!

Rudolf Ponsa, zawodnik, działacz 
sportowy
– Nasze boisko to było klepisko: 
trawa, trochę piasku. Pamiętam, 
że to była najgorsza kara dla za-
wodnika: przygotowanie boiska, 
wiadro, piasek i ręce – i się jechało 
powolutku…
(…) Piłka ręczna uczy dyscypliny 
i odpowiedzialności, wytrwałości 
i sumienności. A także dbania o każ-
dego – bo drużyna to jedność. Jeśli 
się czegoś podejmujemy, to zróbmy 
to jak najlepiej potrafimy.
(…) Żeby piłka trzymała się ręki, 
to był taki specjalny klej do piłki, 
a jak brakowało podczas meczu 
czy treningu, to się poszło do lasu 
po kawałek kory z sosny i już była 
żywica! I od tego koszulki się nisz-
czyły, bo tego nie dało się uprać.
(fragmenty wspomnień, zebrane 
z okazji jubileuszu, zaprezentujemy 
w kolejnych wydaniach „Wieści”)

Na zdjęciu od lewej: Józef Otawa, Rudolf 
Ponsa, Joachim Lellek w historycznych 

już koszulkach.

Od miesięcy sportowcy, działacze społeczni 
i sympatycy piłki ręcznej przygotowywali się 
do tego święta – 70 lat tej dyscypliny w gmi-
nie Komprachcice to niezwykły jubileusz.

27 września br. w restauracji „Atlan-
tis” odbyło się uroczyste wręczenie 
medali, był czas wspomnienia, które 
ubarwiła prezentacja filmu oraz wy-
stawa archiwalnych zdjęć.

Organizatorami jubileuszu był Wójt 
Gminy Komprachcice, Leonard Pie-
truszka i dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Arkadiusz Tabisz, wśród 
gości najważniejsi – sportowcy 
i działacze LZS oraz przedstawi-
ciele władz państwowych i samo-

rządowych, reprezentanci zrzeszeń 
i związków sportowych oraz księża, 
wśród nich kapelan sportu opolskie-
go, ks. Prałat dr hab. Jerzy Kostorz.
Sportowcy przypomnieli, jakie 
były początki, jak wielkie chęci 
i jak niedostateczna infrastruktura, 
która najpierw społecznie, a potem 
z pomocą samorządu – budowali. 
Z inicjatywy ś.p. Dariusza Brzozow-
skiego i ś.p. Pawła Smolarka została 
wybudowana w Komprachcicach 
hala sportowa. Pomoc w uzyskaniu 
funduszy na ten obiekt zapewnił 
Poseł na Sejm RP – Ryszard Galla. 
I tak piłka ręczna, która zawsze stała 
w gminie Komprachcice na wyso-
kim poziomie rozwinęła się jeszcze 

lepiej. Dzisiaj to znaczący ośrodek 
i doskonali szczypiorniści, którzy 
w każdej kategorii wiekowej osiąga-
ją co najmniej dobre wyniki. Wciąż 
jest duże zainteresowanie tą dy-
scypliną wśród dzieci i młodzieży, 
a nazwiska komprachcickich trene-
rów kojarzą się przede wszystkim 
z sukcesami. Jednym z nich był 
w końcówce lat dziewięćdziesiątych 
Robert Wasielewski, wielokrotny 
reprezentant Polski i trener Gwardii 
Opole, również obecny na jubile-
uszu.

Współcześnie piłka ręczna jest 
ważnym elementem rozwojowym 
sportu w gminie Komprachcice, pod-

kreślali to w swoich wystąpieniach 
Wójt Gminy Komprachcice, Leonard 
Pietruszka oraz dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Arkadiusz Tabisz. 
Dowodzą tego też wyniki osiągane 
przez szczypiornistów. Młodzi za-
wodnicy aspirują do bycia najlepszy-
mi, walcząc z ośrodkami miejskimi, 
szkołami sportowymi i wychodzą 
z tej rywalizacji znakomicie. Tym 
samym potwierdzają, że przed wielu 
laty miało sens powołanie młodych 
drużyn, trenowanie na trawiastych 
boiskach, budowanie kadry i pro-
mocja piłki ręcznej.

Dagmara Duchnowska

OCHODZE Y

LZS OCHODZE

PI ŁK A RĘC ZNA

JUBILEUSZ: 70 LAT LZS
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wa-
welno w ramach realizacji programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko -Amery-
kańskiej Fundacji Wolności i zawar-
tej umowy z Akademią Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich zorganizowa-
ło w dniu 28 września br. wycieczkę, 
w czasie której odwiedzili Muzeum 
Gazownictwa w Paczkowie, Kościół 
i klasztor Cystersów w Henrykowie 
oraz Arboretum w Wojsławicach, 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Kolejna edycja – już ósma – Grand Prix 
Skata o Puchar Posła Mniejszości Niemie-
ckiej na Sejm RP Ryszarda Galli i Wójta 
Gminy Komprachcice Leonarda Pietruszki 
odbyła się 6 października br. w sali wiej-
skiej, na boisku LZS Wawelno. Uczestni-
czyło w nim 42 zawodników. Sędziował 
Paweł Kiszka.

Wyniki:
1.  miejsce Mieczysław Rączkow-

ski LECH Kędzierzyn – Kożle
2.  miejsce Alfred Małek RAM-

SCH Chrzowice
3.  miejsce Józef Hadamek KO-

MAX Opole – Borki

Najlepsza zawodniczka Lidia Kan-
dzia KOMAX Opole – Borki (27 miej-
sce w turnieju)
Najlepszy zawodnik z Gminy Kom-

Nigdy dość zabawy i nigdy dość projektów! – 
mogą powiedzieć mieszkańcy Wawelna, którzy 
od lat pozyskują pieniądze na finansowanie 
sołeckich potrzeb. Tym razem z okazji jubile-
uszu dziesięciolecia Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Wawelno odbyły się imprezy sportowe oraz 
oktoberfest – wykorzystano w nich po raz 
pierwszy sprzęt zakupiony w ramach pro-
jektu grantowego LGD „Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich”.

Sprzęt został zakupiony zgodnie 
ze złożonym wnioskiem – są to: 

namiot biesiadny (5x10 m), stoły 
i ławki (pięć kompletów), dwie ko-
lumny. Dofinansowanie wyniosło 
6664,00 zł, wkład własny – 2026,60 
zł. Urządzenia będą wykorzysty-
wane zgodnie z potrzebami spo-
łeczności Wawelna we wszystkich 
projektach, które mają wymiar 
integracyjny. Pierwszym takim 
przedsięwzięciem był jubileusz 
istnienia organizacji pozarządo-
wej „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Wawelno”. Minęło już dziesięć lat 

od ich rejestracji, ale działalność 
społeczna lokalnych liderów trwa 
od blisko lat dwudziestu. W tym 
czasie zdobywali wiedzę o tym, 
jak skutecznie rozwijać sołectwo, 
jak integrować ludzi wokół celu 
i umiejętności, jak zdobywać pie-
niądze na swoje pomysły.
– W czasie tej działalności prak-
tycznie nie udało nam się zreali-
zować tylko jednego projektu – 
zdradza sołtys wsi, Józef Kremer, 
który razem z Przewodniczącym 

Stowarzyszenia, Ditmarem Gawli-
stą przygotowuje i rozlicza wnioski.
Jubileusz oraz oktoberfest – obie 
imprezy odbyły się 7 września br. 
– były już realizowane poza pro-
jektem grantowym. Jak zawsze 
skupiły wielu mieszkańców Wawel-
na, w samym oktoberfeście wzięło 
udział 100 osób, które bawiły się 
w restauracji „Złoty Róg” do sa-
mego rana.

Dagmara Duchnowska
Zdj. Archiwum Stowarzyszenia.

WAWELNO

SPOŁECZNICY NA WYCIECZCE

WAWELNO - SK AT

KARTY NA STÓŁ

WAWELNO

LIDERZY W PROJEKTACH

prachcice: Józef Kremer (10 miej-
sce w turnieju)
Najmłodszy zawodnik Krystian 
Loga (17 miejsce w turnieju).

Turniej z finansowany z środków 
Towarzystwa Społeczno- Kultural-
nych Niemców na Śląsku Opolskim 
w Opolu. Organizator TSKN Wa-

welno oraz wszystkie organizacje 
społeczne działające w sołectwie 
Wawelno.

Dagmara Duchnowska

W wyjeździe wzięło udział 41 uczestników. Za udział dziękują PRzewodniczący Stowarzyszenia Ditmar Gawlista i Sołtys Józef Kremer
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Dokończenie ze strony 1.

Okazał się niezwykle potrzebny. 
Obecne przedsięwzięcie, finanso-
wane z funduszy unijnych to wie-
loaspektowe rozwinięcie tamtego 
pomysłu. Widzimy, że potrzeby se-
niorów są często pomijane, a oni 
nie zawsze mają głos w tworzeniu 
własnej oferty czy sposobu peł-
nienia nad nimi opieki. Dlatego od-
powiadając na oczekiwania osób 
starszych, zdecydowaliśmy się 
na taki projekt, w którym to se-
niorzy wypełnią treścią wszystkie 
działania.

Wieloaspektowość projektu to prze-
de wszystkim bardzo zróżnicowane 
podejście do potrzeb seniorów: 
od form spędzania czasu wolne-
go, przez specjalistyczne zajęcia 
po wsparcie osób niesamodziel-

nych, pomoc sąsiedzką, psycho-
logiczną i utworzenie infolinii. 
To z pewnością jeden z większych 
krajowych projektów adresowanych 
do seniorów, na które Mniejszość 
Niemiecka otrzymała ponad 7 mi-
lionów złotych. Przedsięwzięcie 
będzie trwało przez 3 lata.
– W ramach projektu jest również 
opieka nad osobami chorymi i są ta-
kie dwie takie osoby – jedna przeby-
wa w Opolu – które obejmę również 
wsparciem w ramach projektu – 
będę je odwiedzać i postaram się, 
aby tę panią, która nie ma przebywa 
w Opolu, również przywieźć na moje 
zajęcia – mówi Dorota Zdybel.
Mimo, że projekt rozpoczął się 
oficjalnie 1 października, klub już 
może odnotować pierwsze działa-
nia – są organizowane we współ-
pracy z Klubem Seniora „Uśmiech 

Seniorów”. Grupa uczestniczyła 
w wycieczce do zamku w Niemod-
linie oraz do Lipna, gdzie czekał 
na nich grill oraz przywitanie przez 
sygnalistów z Technikum Leśnego 
w Tułowicach. Reprezentacja gminy 
uczestniczyła również w Targach 
Senioralnych w Opolu, a zaintere-
sowani kulturą i językiem śląskim 
uczestniczyli w spotkaniu poświę-
conym temu tematowi. W ramach 
klubu powstał również chór „Wrzosy 
z Komprachcic”, który przygotowuje 
się do zadebiutowania podczas 
drugiej edycji Festiwalu Piosenki 
Seniorów „Czas nas uczy pogody”. 
Z zespołem pracuje Lechosław Mól.
– Przygotowujemy dwa utwory 
i w takim składzie jaki tworzymy 
teraz, wystąpimy na festiwalu – ale 
zapraszam wszystkich zaintereso-
wanych do zgłaszania się do chóru, 

zawsze można się przyłączyć – 
zachęca pani Dorota.

Zgłoszenia do projektu przyjmuje 
animatorka w trakcie prowadzo-
nych zajęć i spotkań od godz. 9.00 
do 13.00 (poniedziałek, wtorek, 
czwartek); 15.00 – 19.00 w środy 
oraz 9.00 – 15.00 w piątki.) – klub 
powinien liczyć do dwudziestu 
osób, więc czas na podjęcie decy-
zji jest krótki.

Lider projektu: Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim. Partnerami 
projektu są Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Opolu oraz 
Towarzystwo Dobroczynne Niem-
ców na Śląsku.

Dagmara Duchnowska

Jak nakazuje szkolna tradycja 21 wrześ-
nia br. dobyła się kolejna edycja Festynu 
„Pieczonego Ziemniaka”.
Organizatorami imprezy są rodzice 
uczniów, Rada Sołecka oraz jed-
nostka OSP z Polskiej Nowej Wsi 
Festyn odbył się na placu integra-
cyjnym, pod altaną, przy kościele 
– to dla mieszkańców sołectwa 
doskonałe miejsce integracyjne. 

Uczestników czekały konkursy, 
rozgrywki sportowe, a nawet pchli 
targ. Dzieci i młodzież startowały 
w rywalizacji o najpiękniejszy wia-
nek jesienny, rzeźbę z dyni i naj-
większą bańkę mydlaną. Każdy 
z uczestników zabaw otrzymał 
nagrodę. Organizatorzy zadbali 
też o pyszny poczęstunek.

Dagmara Duchnowska
zdjęcia: archiwum szkoły

KLUB SENIOR A MNIE JSZOŚCI NIEMIECKIE J

SENIORZY MAJĄ GŁOS

POL SK A NOWA WIEŚ

JESIENNY PIECZONY ZIEMNIAK

„O p o lsk i  S e ni o r  –  z a p ew nia  w sp a rc i e  os o b o m ni e s a m o d z i e lny m o r a z  i ch o p i e k u n o m” w r a m a ch R P O WO 2014 –2020.
D z ia ł a ni e  0 8 . 01. 0 0 D os tę p d o w y s o k i e j  j a koś c i  us ł u g z d rowot nych i  sp o ł e c z nych
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KLUB SENIORA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

SENIORZY MAJĄ GŁOS
Dorota Zdybel, przewodnicząca DFK w Komprachcicach 
została przeszkolona w ramach projektu unijnego 
realizowanego przez TSKN i została animatorem seniorów 
z gminy Komprachcice.
Klub seniora to nowe przedsięwzięcie, 
którego inicjatorem i  realizatorem jest 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niem-
ców na Śląsku Opolskim. Projekt „Opolski 
senior – zapewnienie wsparcia osobom 
niesamodzielnym oraz ich opiekunom” 
skierowany jest do osób niesamodzielnych 
i seniorów zamieszkujących na terenie wo-
jewództwa opolskiego – w ramach tego 
pomysłu powstało w regionie dwadzieścia 
klubów, jeden z nich działa od 1 października 
w Komprachcicach. Zajęcia i  inne formy 

ujęte w projekcie są adresowane do osób 
w wieku 50 i więcej lat, niepracujących, nie 
tylko członków mniejszości niemieckiej. 
Dorota Zdybel organizuje grupę i prowadzi 
zajęcia podczas codziennych spotkań w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury:
– Każdy może się do nas przyłączyć. Je-
steśmy na etapie przyjmowania zgłoszeń 
– trzeba wypełnić formularz uczestnictwa 
w projekcie. Nie znaczy to oczywiście, że każ-
dego dnia przez wszystkie godziny ktoś 
jest zobowiązany do przebywania z nami 
– tłumaczy pani Dorota i dodaje: – Jestem 
nastawiona na prace manualne, które są moją 
pasją, będę więc pokazywać uczestnikom 
zajęć, w jaki sposób można wykonywać 
różne rzeczy z papieru, na przykład z wikliny 
papierowej.
Animatorka jest obecna w małej sali SOK 
cztery godziny dziennie, od poniedziałku 

do czwartku, a w piątek prowadzi sześcio-
godzinną kawiarenkę, podczas której przy 
poczęstunku uczestnicy rozmawiają o waż-
nych dla nich sprawach.
Ryszard Galla, Poseł Mniejszości Niemieckiej 
na Sejm RP przypomina, jak tworzyła się 
koncepcja wsparcia seniorów z regionu:
– To jest już nasz drugi projekt, którego 
adresatami są seniorzy. Obserwowaliśmy, jak 
zmienia się struktura demograficzna naszego 
województwa i jak wielu ludzi nieaktywnych 
zawodowo musi mierzyć się z brakiem oferty 
do nich adresowanej. Dlatego też kilka lat 
temu podjęliśmy się przygotowania i reali-
zacji projektu, w ramach którego wykształ-
ciliśmy animatorów ludzi starszych. 

Dokończenie na stronie 7
Na zdjęciu (od lewej): Luzia Mayer, Dorota Zdybel, 

Henryk Słaboń, Antonina i Henryk Zmarzlik
Dokończenie ze strony 1.
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Nr 09/2019WRZESIEŃ BĄDŹ EKO Z NAMI!
PYTANIE KONKURSOWE NR 8:

Związek Gmin Prokado dostarcza wodę do kilku gmin. Ilu?

Wpisz liczbę na karcie odpowiedzi konkursowych.
Odpowiedzi szukaj w artykułach opublikowanych

w tym numerze „Wieści Gminy Komprachcice”.

Po raz kolejny odbył się w stolicy 
gminy piknik adresowany do dzie-
ci, młodzieży i ich rodziców. Ideą 
festynu „Pożegnanie lata” jest spę-
dzanie czasu wspólnie, aktywnie 
i bez alkoholu. Znakomite gry i za-
bawy prowadzone przez Pana Miro-
na wciągnęły do aktywnej rekreacji 
całe rodziny, a szczególnie dzieci. 
Rozgrywki sportowe przyciągnęły 
kibiców, a ścianka wspinaczkowa 
– młodych śmiałków.
Przy rzutkach do „paszczy lwa” 
spotkaliśmy rodzinę państwa Ku-
biaków z Ochódz, którzy na lo-

kalnych festynach – jak zdradza 
pan Marcin – starają się z żoną 
Grażyną bywać jak najczęściej 
ze względu na córki. Sandra, 
Wiktoria i Michaela z pewnością 
i tym razem bawiły się świetnie, 
a trzyletnia Michaela zdradziła, 
że właśnie „lwia paszcza” podo-
bała się jej najbardziej.

Impreza jest organizowana przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Dagmara Duchnowska

Europejski Dzień Języków jest 
obchodzony inicjatywy Rady Eu-
ropy i we współpracy z Komisją 
Europejską i od 2001 roku ob-
chodzony jest corocznie, zwłasz-
cza w instytucjach powiązanych 
z oświatą.
W Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Domecku odbyły się z tej 
okazji dwa konkursy: językowy 
„Jaki to język europejski? ” oraz 
plastyczno-językowy „Moje ulu-
bione zwierzątko”. Na przerwach 
pomiędzy zajęciami uczennice 
z klas VII i VIII malowały flagi 

krajów europejskich na twarzach 
i rękach chętnym uczniom.
W Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Polskiej 
Nowej Wsi postawiono na aktyw-
ną i oryginalną edukację. Ucznio-
wie wdrożyli się w role agentów 
i rozwiązywali wybrane zadania, 
których w sumie było aż 50! Podo-
łali także ekstra wyzwaniu, które 
polegało na nagraniu krótkiego 
filmu związanego z wybranym 
językiem obcym – wszyscy wyko-
rzystali w swoich pracach język 
angielski.

KOMPR ACHCICE

RODZINNIE! 
POL SK A NOWA WIEŚ,  DOMECKO

SZKOŁY NA JĘZYKACH 

Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Klubem Seniora „Uśmiech Seniorów” organizuje 
gminno–powiatowe zawody sportowe dla Seniorów. W zawodach wezmą udział pięcioosobowe 
drużyny seniorskie, czyli zawodnicy w wieku 60 i więcej lat. Zgłoszenia (z podaniem 
nazwy klubu lub organizacji i miejscowości) przyjmujemy do 13 października w biurze 
OSiR i klubie seniora. Szczegóły na stronie internetowej osir.komprachcice.pl

Zapraszamy do rezerwowania terminów! Amatorów biegania czeka przyjemność 
uczestniczenia w kolejnej edycji biegu z okazji Dnia Niepodległości. Już 17 listopada 
br. pobiegniemy, by upamiętnić narodowe święto oraz poznać kręte komprachcickie 
ścieżki. Z pewnością i w tym roku na starcie stanie kilkaset zawodniczek i zawodników, 
aby zmierzyć się z czasem, sobą i innymi zawodnikami. Trasa mieszana (crossowo-
asfaltowa); start o godzinie 13.00. Zgłoszenia i szczegółowe informacje na stronie 
internetowej osir.komprachcice.pl

WIEŚCI WRZESIEŃ 20198


