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LZS GAZOWNIK WAWELNO OFICJALNIE OTWORZYŁ 
ZMODERNIZOWANY OBIEKT SPORTOWY I Z TEJ OKA-
ZJI ZAPROSIŁ NA DWA DNI ROZGRYWEK I ZABAW 
MIESZKAŃCÓW WSI. WSPÓŁORGANIZATORAMI 
PIKNIKU (15–16 SIERPNIA BR.) BYŁY DZIAŁAJĄCE 
W SOŁECTWIE ORGANIZACJE: TSKN, OSP ORAZ 
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WAWELNO.

Piękna murawa przyjęła zawodników LZS 
Gazownik Wawelno, GKS Komprachcice, 
trampkarzy Skalnika Gracze oraz dawnych 
zawodników Gazownika. Piłkarska atmo-
sfera dopisała wszystkim obecnym, którzy 
kibicowali zawodnikom i podziwiali zmo-
dernizowany obiekt. Były również atrakcje 
dla dzieci i poczęstunek dla uczestników. 
Sołtys wsi, Józef Kremer, a jednocześnie 
Prezes LZS miał też okazję przedstawić 
zebranym pozytywną weryfikację boiska 
przez OZPN. Wszystko dzięki wytrwałości 
w budowaniu standardów tego obiek-

tu. Jak podsumował Józef Kremer, koszt 
remontu boiska (z wyłączeniem insta-
lacji nawadniającej) wyniósł 119288 zł 
86 groszy, w tym 2500 zł z budżetu gminy, 
28620 zł z funduszu sołeckiego 6800  zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Resz-
ta to środki własne i sponsorskie oraz 
wsparcie innych organizacji. Obiekt będzie 
jeszcze przez całe lata służył mieszkań-
com Wawelna i okolicznych wsi. Nie jest 
to jednak koniec zagospodarowania tej 
przestrzeni.

 − Szanowni mieszkańcy Wawelna, tak 
jak pan sołtys, a zarazem pan prezes 
powiedział: najbardziej chyba czekacie 
na ciąg pieszo-rowerowy Polska Nowa 
Wieś – Wawelno. Prace już zostały roz-
poczęte i mam nadzieję, że tak jak tu dzi-
siaj stoimy na otwarciu boiska, to mniej 
więcej za rok o tej porze spotkamy się 

na otwarciu tego ciągu. Przyjęliśmy też 
na sesji Rady Gminy kolejny wniosek 
na dofinansowanie termomodernizacji 
szkoły. Można więc powiedzieć, że Wa-
welno w tej chwili jest na topie – mówił 
podczas spotkania w Wawelnie Leonard 
Pietruszka, Wójt Gminy Komprachcice.

Sołtys Józef Kremer podziękował miesz-
kańcom Wawelna i całej gminy, w szcze-
gólności zawodnikom i sponsorom, a prze-
de wszystkim tym, którzy bezinteresownie 
i z wielkim zaangażowaniem pracowali 
przy modernizacji całej infrastruktury 
na boisku.

Dagmara Duchnowska

wywiad z sołtysem
oraz relacja fotograficzna
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ABSOLUTORIUM W CZASIE PANDEMII
Sesja absolutoryjna Rady Gminy Kom-
prachcice odbyła się 13 sierpnia br., tym 
razem w wersji on line. Podczas posiedze-
nia jednogłośnie udzielono absolutorium 
za rok 2019 Wójtowi Gminy Komprachcice 
– Leonardowi Pietruszce.

EKOGMINA
Kolejne projekty, których celem jest ogra-
niczenie niskiej emisji będą realizowane 
przez komprachcicki samorząd. Pierw-
szym jest termomodernizacja Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Wawelnie (z od-
działem przedszkolnym), ta inwestycja 
będzie warta ponad milion złotych, z czego 
z funduszy unijnych zwróconych zostanie 
dofinansowanie 820 tysięcy złotych. Ter-
momodernizacja zostanie przeprowadzona 
w 2021 roku.

Kolejny projekt to uzyskanie dofinanso-
wania dla mieszkańców gminy, którzy 
zdecydują się na wymianę starych pieców. 
Szansę na to ma 50 osób, które już pod-
pisały umowy z samorządem (kilkanaście 

wniosków jest na liście rezerwowej). Ten 
projekt to koszt około 900 tysięcy złotych, 
z czego jedna trzecia to kwota dotacji.

FESTIWAL PRZEŁOŻONY!
Samorządowy Ośrodek Kultury w Kom-
prachcicach informuje, że ze względów 
organizacyjnych X koncert laureatów Ju-
bileuszowego Festiwalu Piosenki Anny 
Jantar i Jarosława Kukulskiego „Wciąż 
Blisko Nas” został przełożony na 24 paź-
dziernika br.

OD LAT MIESZKAŃCY WAWELNA I POLSKIEJ NOWEJ 
WSI ZABIEGALI O BUDOWĘ BEZPIECZNEGO CIĄGU 
PIESZEGO W DROGACH WOJEWÓDZKICH R 429 
I 428. PRACE NA PIERWSZYM ODCINKU NIEBAWEM 
SIĘ ZAKOŃCZĄ, A KOLEJNE RUSZĄ W USTALO-
NYCH TERMINACH. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 
INWESTYCJA DOTYCZY WAWELNA, NA ODCINKU 
OD SKRZYŻOWANIA NA SOKOLNIKI W KIERUNKU 
NA PRĄDY. CAŁOŚĆ ZADANIA POWINNA ZOSTAĆ 
ZAKOŃCZONA DO KOŃCA WRZEŚNIA 2021.

Podczas oficjalnego otwarcia inwestycji 
w Wawelnie spotkali się: Szymon Ogłaza, 
członek Zarządu Województwa Opolskie-
go, Radny Powiatu Opolskiego Henryk 
Wodausz, Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Szopa, radny Stanisław Ko-
rzekwa, sołtysi wsi Polska Nowa Wieś 
i Wawelno: Łukasz Dydzik i Józef Kremer, 
przedstawiciele organizacji społecznych: 
Hubert Ignac (TSKN DFK Wawelno) i Dit-
mar Gawlista (Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Wawelno). Obecny był również wy-
konawca inwestycji – Wiesław Wójcik.

Spotkanie w plenerze było krótkim pod-
sumowaniem lat przygotowań do tej in-
westycji w pasie drogi wojewódzkiej. 
Przypomnijmy, że to jeden z najnie-
bezpieczniejszych odcinków w gminie 
– mieszkańcy od dawna zabiegali o prze-

budowę drogi. Proces trwał długo, ale 
dzięki temu większość działań dało się 
przewidzieć i prace – kiedy ruszyły – idą 
w niezłym tempie.

Ważne też, że mieszkańcy Wawelna (tu-
taj rozpoczyna się inwestycja) docenia-
ją zmiany i – jak zapewnia wykonawca 
– są bardzo wyrozumiali dla trudności 
w komunikacji, które w przypadku robót 
drogowych zawsze się zdarzają.

Przypomnijmy, że ten ciąg możemy po-
dzielić nieoficjalnie na trzy części – pierw-
sza od kapliczki świętego Rocha w Pol-
skiej Nowej Wsi aż do zjazdu w Wawelnie 
na Chróścinę, druga część to centrum 
Wawelna, aż do restauracji „Złoty Róg”, 
trzeci odcinek od rozjazdu na Sokolniki, 
w stronę Niemodlina, do ostatniego domu 
sołectwa – to właśnie pracami na tym 
odcinku rozpoczęto tę inwestycję.

Dagmara Duchnowska

Wiesław Wójcik, przedsiębiorstwo Best-
-Opebel, wykonawca budowy ciągu 
pieszo-rowerowego Polska Nowa Wieś 
– Wawelno.
Jesteśmy w zasadzie w bardzo dobrym 
tempie, jeżeli chodzi o budowę tego ciągu 
pieszo-rowerowego w kierunku na Prądy 
od restauracji „Złoty Róg” w Wawelnie. 
Nieco dłużej niż zakładano dłużej trwały 
sprawy związane z dokumentacją, ale kie-

dy prace się rozpoczęły, ruszyły szybko, 
czemu sprzyjała również pogoda. Praw-
dopodobnie pod koniec października tego 
roku rozpoczniemy kolejny etap budowy 
ciągu. Ten odcinek był budowany według 
„zaprojektuj i wybuduj”, na zgłoszenie 
budowalne. Kolejny związany jest już 
z innymi zasadami, zwłaszcza własności 
gruntów, dlatego procedura trwa dłużej.

#KOMPR ACHCICE

W KILKU SŁOWACH

#WAWELNO #POL SK A NOWA WIEŚ

INWESTYCJA MARZEŃ
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MIESZKAŃCY DOMECKA, KTÓRZY UCZESTNICZĄ 
W PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ DFK MIELI 
OKAZJĘ PRZEPŁYNĄĆ KAJAKAMI MAŁĄ PANWIĄ, 
PODCZAS SPŁYWU ORGANIZOWANEGO 8 SIERPNIA. 
IMPREZA REKREACYJNA ZOSTAŁA POŁĄCZONA 
Z CZĘŚCIĄ EDUKACYJNĄ I POZNANIEM HISTORII 
KOLONOWSKIEGO, ZAWADZKIEGO I KRUPSKIEGO 
MŁYNA.

 − Płynęliśmy trasą dwunastokilometrową, 
spływ był połączony z krótką prelekcją 
na temat historii tamtych obszarów, 
które obfitują w różnego rodzaju za-
bytki. Między innymi stary młyn Thiela 
oraz piękne kościoły poewangelickie, 
do których zawsze warto zajrzeć, bę-
dąc w tamtych stronach, warto o nich 

wiedzieć, bo są to perełki architektury 
naszego regionu – mówi Aleksandra 
Czech, szefowa DFK w Domecku i orga-
nizatorka projektów w ramach programu 
„Ożywianie domów spotkań”

Dagmara Duchnowska

#DOMECKO

SPŁYW OPOLSKĄ „AMAZONKĄ”

#KOMPR ACHCICE #DOMECKO

IMPREZY W OKOLICY
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Z JÓZEFEM KREMEREM, SOŁTYSEM WAWELNA, PRE-
ZESEM LZS GAZOWNIK WAWELNO, DZIAŁACZEM 
SPOŁECZNYM ROZMAWIA DAGMARA DUCHNOWSKA

Spotykamy się podczas oficjalnego ot-
warcia odnowionego obiektu sportowe-
go w Wawelnie. Kiedy i jak rozpoczęła 
się modernizacja tego miejsca?
Praktycznie zaczęło się od nawodnienia 
boiska, jakieś trzy lata temu. Przez ten 
czas zbieraliśmy pieniądze z funduszu 
sołeckiego: w jednym roku zakupiliśmy 
rury, w innym zraszacze, a potem w jednym 
roku to wykonaliśmy. Wszystkie materiały 
zakupiliśmy z funduszu sołeckiego, nato-
miast całą robociznę ludzie wykonali sami. 
Im więcej meczy było rozgrywanych, tym 
bardziej oczywiste stawało się, że nawod-
nienie, którym dysponujemy nic nie da, 
jeżeli nie będzie studni z prawdziwego 
zdarzenia. Trzeba też było zmienić całą 
murawę. Zdecydowaliśmy więc o tym, 
że należy zaorać całe boisko, zrobiliśmy 
to jesienią zeszłego roku i pod koniec 
października zasialiśmy trawę.

Studnię też zrobiliście sami?
Tak, studnia była wiercona w tym roku. 
Z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy 
na nią dwadzieścia siedem tysięcy złotych, 
jest wywiercona na głębokość sześć-
dziesięciu metrów. Wydajność studni 
jest niesamowita, praktycznie pokrywa 
się z ilością wody, która jest potrzebna 
do każdego cyklu, bo mamy dziesięć sekcji 
do podlewania całego boiska. Każda z nich 
trwa po dwadzieścia minut i przechodzi 
cały cykl, który trwa dwieście minut. Wte-
dy zaczyna się drugi raz. Tak więc, dwa 
razy w ciągu dobry podlewamy murawę, 
pierwszy raz o godzinie 23.00, a drugi 
o 2.30 w nocy.

Wszystko jest sterowane elektronicznie?
Tak, akurat to zrobiłem sam. Wszystko jest 
podłączone pod komputer i komputerowo 
sterowane. Również napełnianie zbiornika, 
który ma dwanaście tysięcy litrów. W su-
mie mamy dwie studnie, bo kiedyś wywier-
cono studnię z funduszu sołeckiego, ale 
jest głęboka na niecałe dwanaście metrów, 
więc mało wydajna. Nowa, jak mówiłem, 
jest bardzo wydajna i ma czystą wodę. 
Chcemy jeszcze zbadać, żeby wiedzieć, 
czy można ją spożywać. We własnym za-
kresie zakupiliśmy też pompę i zrobiliśmy 
około siedemdziesięciometrowe przyłącze. 
Wszystko sami.

Kiedy trwały te najnowsze prace?
Wiercenie nowej studni rozpoczęło się 
z końcem kwietnia tego roku, finansowane 
z tegorocznego funduszu sołeckiego. Teraz 
wszystko napełnia się z dwóch studni.

Na wszelki wypadek?
Nie, uruchomiliśmy drugą studnię, żeby 
też funkcjonowała. Jest ustawiona na in-
nym cyklu: piętnaście minut pompuje i pół 
godziny odpoczywa. Obie studnie pom-
pują wodę do jednego zbiornika i z tego 
zbiornika wszystko idzie dopiero na trawę. 
Wiadomo, że jest jeszcze wiele, wiele 
pracy związanej z tą murawą, na przy-
kład trzeba zrobić piaskowanie. W tym 
roku wydaliśmy na sam nawóz ponad 
cztery tysiące złotych. Są to bardzo duże 
koszty. Część finansujemy z funduszu 
sołeckiego, a resztę ze swoich. Musimy 
zabezpieczyć pieniądze na następny rok. 
Samo paliwo na koszenie wyniosło ponad 
dwa tysiące złotych.

Kosicie sami?
Tak, kosimy sami, a w sołectwie mamy 
wiele terenów do koszenia, nie tylko boi-

sko, ale też sad i inne. W przyszłym roku 
musimy kupić nowy ciągnik, bo ten jest 
już stary, co tydzień kosi około hektara 
gruntu, co daje około czterdzieści hekta-
rów rocznie. Nie będziemy go likwidować, 
tylko chcemy kupić do niego agregat 
tnący. Ale do koszenia boiska musimy 
kupić nowy ciągnik, to jest niezbędny 
wydatek.

Modernizacja nie ograniczyła się tylko 
do murawy i studni, co jeszcze zrobi-
liście?
Zrobiliśmy nowe bramki – 6800 złotych 
otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, a resztę dołożyliśmy sami: klubo-
wicze, sponsorzy, mieszkańcy. Poza tym 
zrobiliśmy łapacze, są w całości zaspon-
sorowane przez naszego zawodnika, który 
pochodzi z Komprachcic i ma swoją firmę.

A ogrodzenie wokół boiska?
Postanowiliśmy, że odgrodzimy to boi-
sko tak, jak powinno być. W sumie sto 
pięćdziesiąt metrów ogrodzenia, koszt 
był duży. Chłopcy zbierali złom z całej 
miejscowości – nazbierali tyle, że uzy-
skaliśmy ponad cztery tysiące złotych. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno 
dołożyło nam 1950 złotych na panele 
ogrodzeniowe. Odgrodziliśmy cały teren 
i jest teraz odpowiednio zamknięty, tak 
jak mówią przepisy licencyjne. Jesteśmy 
po kontroli obiektu i mamy dokumenty 
potwierdzającego jego standard, możemy 
brać nawet udział w klasie okręgowej.

W której klasie teraz gracie?
Gramy w B klasie. Ryszard Machnik jest 
trenerem seniorów, a Krzysztof Kremer 
jest trenerem bramkarzy i młodzików.

To z pewnością nie koniec planów, 
co dalej?
Mamy podpisaną umowę z urzędem 
marszałkowskim i w tej chwili złożyłem 
wniosek o przesunięcie terminu realizacji 
z końca października tego roku do paź-
dziernika następnego. To jest inwesty-
cja na 161 tysięcy złotych, z czego 130 
tysięcy zostanie zwróconych, łącznie 
z VAT, bo jako organizacja mamy ten 
podatek uznany za kwalifikowany. W tej 
chwili mamy praktycznie rozpoczętą bu-
dowę wiaty, są już pomiary geodezyjne. 
Do końca roku planujemy wykonanie 
stóp fundamentowych i ułożenie kostki.

Dziękuję za rozmowę.

KOSZTY REMONTU BOISKA 
(BEZ INSTALACJI NAWADNIAJĄCEJ):

ZAKUP I PRZYWÓZ ZIEMI: 7500 ZŁ
(ŚRODKI WŁASNE I SPONSORSKIE)

REMONT PŁYTY, WYRÓWNANIE RÓWNIARKĄ STEROWANĄ 
KOMPUTEROWO, PRZYGOTOWANIE TERENU POD ZASIEW 
TRAWY: 20 000 ZŁ (BUDŻET GMINY)

ZAKUP I ZASIEW TRAWY: 5000 ZŁ (BUDŻET GMINY)

ZAKUP I MONTAŻ DODATKOWYCH ZRASZACZY: 2500 ZŁ 
(ŚRODKI WŁASNE)

WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ: 27 000 ZŁ 
(FUNDUSZ SOŁECKI)

ZAKUP I PODŁĄCZENIE POMPY GŁĘBINOWEJ 
WRAZ Z INSTALACJĄ: 5766,33 ZŁ (ŚRODKI WŁASNE)

ZAKUP NAWOZÓW: 3080 ZŁ (1620 ZŁ – FUNDUSZ SOŁECKI; 
1460 ZŁ – ŚRODKI WŁASNE)

ZAKUP WÓZKA I FARBY DO MALOWANIA LINII NA BOISKU: 
2268 ZŁ (ŚRODKI KLUBOWE)

ZAKUP BRAMEK ATESTOWANYCH: 6800 ZŁ (MINISTER-
STWO SPORTU I TURYSTYKI); MONTAŻ 460 ZŁ 
(ŚRODKI WŁASNE)

ZAKUP I MONTAŻ ŁAPACZY ZA BRAMKAMI: 25 000 ZŁ 
(ŚRODKI SPONSORSKIE)

ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA BOISKA OD WIDOWNI: 
13894,53 ZŁ (ŚRODKI SPONSORSKIE I WŁASNE)

#WAWELNO

PRZEPIS NA SUKCES: DOBRY POMYSŁ I PRACOWICI LUDZIE
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Coraz więcej adeptów sztuki piłkarskiej trafia do LZS w Wawelnie, trenuje ich Krzysztof Kremer, a młodzi zawodnicy radzą sobie bardzo dobrze w rozgrywkach z rówieśnikami

Nowa murawa wygląda tak doskonale, że boisko LZS Gazownik Wawelno nazywane 
jest już „Wembley”

Od lewej: Sołtys Józef Kremer i Wójt Gminy Komprachcice, Leonard Pietruszka 
wspólnie opowiedzieli o tym, jak zmieniał się sportowy obiekt w Wawelnie

Certyfikat OZPN potwierdza wysoki standard obiektu w Wawelnie

Rodzinny piknik odbył się dzięki wsparciu Mniejszości Niemieckiej
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SENIORZY Z KOMPRACHCIC WZIĘLI SPRAWY W SWOJE 
RĘCE I UCZESTNICZYLI W WARSZTACIE ODNAWIANIA 
MEBLI ZORGANIZOWANYM PRZEZ GRUPĘ PRACOWNIA 
OPOLSKA 3.0 W RAMACH PROGRAMU „WARSZTA-
TOWNIA – TWÓRCZE PRZETWARZANIE CODZIENNOŚCI 
ON LINE”.

Uczestnicy spotkania przynieśli ze sobą 
meble, które zaplanowali uratować i nadać 
im nowy styl. Dzięki wsparciu instruktorek 

oraz narzędzi i materiałów zakupionych 
w ramach programu „Działaj Lokalnie” 
w ciągu kilku godzin odnowili taboreci-
ki, krzesełka, wykorzystali stare obrazy 
do stworzenia oryginalnych ramek. Mimo, 
że projekt „Warsztatownia” skupiony jest 
przede wszystkim na działaniach w Inter-
necie, takie otwarte zajęcia odbyły się 
w trzech miejscach. Seniorzy i organi-
zatorzy warsztatu skorzystali z pomocy 

Arkadiusza Tabisza, dyrektora OSiR, który 
udostępnił na to wydarzenie obiekt przy 
ulicy Rolniczej w Komprachcicach.

Dagmara Duchnowska

Dofinansowano ze środków programu "Działaj 
Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  
w Polsce oraz Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

#KLUB SENIOR A

TWÓRCZA MOC
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JUŻ PO RAZ TRZECI WIERNI Z PARAFII PW. ŚW. 
FRANCISZKA Z ASYŻU W KOMPRACHCICACH ORAZ 
NAWIEDZENIA NMP W POLSKIEJ NOWEJ WSI UCZEST-
NICZYLI 15 SIERPNIA W WYJĄTKOWEJ PROCESJI: 
JEŹDŹCY NA KONIACH, POWOZY I BRYCZKI PODĄŻYŁY 
ZE STOLICY GMINY POD KAPLICZKĘ ŚW. ROCHA, 
ABY TAM WSPÓLNIE UCZESTNICZYĆ W MODLITWIE. 

Przyłączyli się do nich mieszkańcy Polskiej 
Nowej Wsi, którzy czekali na to szczególne 

religijne spotkanie, zorganizowane przez 
Jacka Dobisa.

W procesji brali udział nie tylko mieszkań-
cy gminy, ale również koniarze spoza jej 
granic. Pan Krzysztof z Opola razem z sied-
mioletnim synem Maćkiem uczestniczyli 
w komprachcickiej procesji po raz pierw-
szy. Każdego roku biorą udział w proce-
sjach na Górze św. Anny. Maciek ma swoją 

bryczkę i swojego kucyka, który nazywa się 
Łatka – powożenie i konie to dla rodziny 
pasja, której oddają się od lat. Inicjatorem 
i pomysłodawcą procesji konnej jest Jacek 
Dobis, który pierwszą procesję poprowa-
dził trzy lata temu. Konie to jego pasja, 
powozi i jeździ konno rekreacyjnie.

Dagmara Duchnowska

W TYM ROKU PRZEGLĄD RÓWNIEŻ ODBĘDZIE SIĘ 
W KLIMATYCZNYM WNĘTRZU PIĘKNEGO KOŚCIOŁA 
ŚW. MARCINA W OCHODZACH. 17 PAŹDZIERNIKA 
WYSTĘPY ROZPOCZNĄ SIĘ O GODZINIE 10.00. JAK 
ZAWSZE, WŚRÓD ARTYSTÓW ZOBACZYMY DZIECI, 
MŁODZIEŻ SZKOLNĄ, STUDENTÓW I OSOBY DOROSŁE.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Kom-
prachcicach zaprasza do udziału solistów, 
zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne 
w kategoriach: I – soliści 6–9 lat, II – soliści 
10–13 lat, III – soliści 14–16 lat, IV – soliści 
powyżej 16 lat, V – zespoły. O zakwalifiko-
waniu do poszczególnych kategorii decy-
duje data urodzenia. Uczestnicy wykonują 
po dwie piosenki do akompaniamentu 
własnego, zespołu lub półplaybacku.

Warunkiem wzięcia udziału w przeglądzie 
jest przesłanie poprawnie wypełnione-

go kompletu dokumentów (do pobrania 
z http://www.sokkomprachcice.pl/- tam 
też szczegółowe informacje dotyczące 
organizacji przeglądu) do dnia 9 paździer-
nika br. na adres: Samorządowy Ośrodek 
Kultury, 46–070 Komprachcice, ul. Nie-
modlińska 2 lub na adres poczty elektro-
nicznej promocja@sokkomprachcice.pl
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, 
odpowiednią ilość mikrofonów, pianino 
i perkusję. Pozostały sprzęt muzyczny 
zespoły zapewniają sobie we własnym 
zakresie.

Jury Przeglądu oceni dobór repertuaru oraz 
wykonanie, a najlepszym przyzna nagrody 
(po trzy nagrody w każdej z kategorii).
Zapraszamy na stronę internetową sok-
komprachcice.pl

Dagmara Duchnowska

#KOMPR ACHCICE #POL SK A NOWA WIEŚ

ŚWIĄTECZNIE W PROCESJI KONNEJ

#X XII  OGÓLNOPOL SKI PR ZEGL ĄD PIOSENKI RELIG IJNE J KOMPR ACHCICE 2020

DOBRA PIEŚŃ W TRUDNY CZAS

Procesja przejechała od kościoła w Komprachcicach 
do kapliczki świętego Rocha w Polskiej Nowej Wsi.

Pan Krzysztof i Maciek przyjechali  
na procesję z Opola

W czasie wspólnej modlitwy wiernych konie odpoczy-
wały, wzbudzając zainteresowanie najmłodszych

Nabożeństwo poprowadził proboszcz  
z Komprachcic - ks. Winfried Watoła

Jacek Dobis – organizator procesji – również powoził

Dźwięki orkiestry dętej zapowiadały  
przybycie procesji konnej
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OD LAT JEDNA Z NAJPOPULARNIEJSZYCH BLOGEREK W POL-
SCE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWANA MARKA GMINY KOM-
PRACHCICE.
JAK ZACZĄĆ I NIE SKOŃCZYĆ – O E-BOOKU DLA BLOGERÓW, 
TWÓRCZEJ PRACY I AUTENTYCZNOŚCI Z ANIĄ DYDZIK 
ROZMAWIA DAGMARA DUCHNOWSKA

Pracuje Pani nad nowym projektem, 
co to będzie?
Piszę w tej chwili e-booka, (książkę elektro-
niczną – red.), bo dostawałam bardzo dużo 
wiadomości od początkujących blogerek, 
z pytaniem: jak zacząć? jakich błędów nie 
popełniać? jak się „wybić”? Stwierdziłam, 
że zbiorę swoje doświadczenia i wydam e-
-booka dla początkujących i średniozaawan-
sowanych blogerów. Przy okazji, chciałabym 
też pokazać, że to nie jest taka lekka praca, 
jak się wielu wydaje. Nie wygląda to tak, 
że po prostu siedzę w domu i raz na dwa 
dni napiszę tekst na blog. Takie są, niestety, 
opinie o blogerach. Sama się z takim zda-
niem spotykam. Prowadząc blog trzeba mieć 
dużą wiedzę. Nie tylko merytoryczną, ale też 
jak się „wybić”, a potem, jak się utrzymać.

A czy zdradzi Pani jakąś radę z książki? 
Na przykład: jak stać się rozpoznawalną 
blogerką?
Chciałabym, żeby to była książka, która 
nie daje złotych rad, tylko zawiera pomoc, 
wprowadzającą czytających na dobry, włas-
ny pomysł.

Czyli każdy może dojść do tego samego 
celu, różnymi ścieżkami, zgodnie ze swoją 
osobowością?
Dokładnie. Informacji, często błędnych, 
jest w Internecie bardzo dużo, na przykład, 
w jakich godzinach nie publikować postów, 
bo wtedy nie ma ludzi na Facebooku – 
to jest nieprawda, bo każdy z nas ma inną 
grupę docelową, innych ludzi, którzy go 
obserwują i pisze o czym innym, więc nie 

można powiedzieć, że najlepsze godziny 
to te od 19.00 do 22.00, bo dla innych może 
to być równie dobrze rano, od 9.00 do 11.00. 
A to są właśnie takie „złote rady”, których 
początkujący blogerzy się trzymają i w które 
wierzą.

Czy pracując nad e-bookiem wychodzi 
Pani poza ten obszar paretingu w Inter-
necie? Jest Pani obecnie chyba najpopu-
larniejszą „mamą” w Polsce?
Nie ukrywam, że trochę jednak ciąży mi na-
zwa,, Nieperfekcyjna mama”. Piszę nie tylko 
o byciu matką, ale też o związku czy aspek-
tach psychologicznych. Jednak wciąż jestem 
powiązana z tą nazwą. Pomyślałam sobie, 
że może kiedyś, może wkrótce powstanie 
jakiś równoległy blog, ale „Nieperfekcyjna 
Mama” jest już tak bardzo związana ze mną 
od początku, z tym co robię, że jakakolwiek 
zmiana chyba nie byłaby już możliwa.

Ile już lat wspiera Pani matki, żony w byciu 
perfekcyjnie nieperfekcyjnymi?
Osiem lat temu zaczęłam pisać na Facebo-
oku, a od pięciu lat prowadzę też blog.

Cały czas jest Pani na topie, a przecież 
często się zdarza, że jest jakaś fascynacja 
blogerką, a potem to zainteresowanie 
spada. Natomiast u Pani zawsze jest 
bardzo duży poziom zaangażowania czy-
tających. Jak się to Pani udaje?
Myślę, że wyrobiłam sobie opinię w In-
ternecie „mamy z sąsiedztwa”, bo bardzo 
często jak piszę tekst, to mam mnóstwo 
komentarzy w stylu: „Jejku, mam tak samo! 
Myślałam, że jestem jedyna” albo „Przecho-
dziłam przez to samo, wiem co czujesz! ”. 
Tak więc moje czytelniczki identyfikują się 
ze mną i z moimi przeżyciami, bo staram 
się nie koloryzować, jestem szczera. Jak 
jest źle, to piszę, że jest źle. Jak jestem 
zmęczona opieką nad dziećmi, to po prostu 
o tym piszę. Myślę, że to sprawia, że jestem 
„prawdziwa”. Teraz zapytałam na Instagra-
mie moje obserwatorki „Z czym kojarzy 
Wam się marka „Nieperfekcyjna Mama”? 
95 procent odpowiedzi to: „autentyczność 
i szczerość”. Myślę, że po prostu moje ob-
serwatorki mi ufają.

To świetnie. Wydaje mi się, że bardzo 
trudno to osiągnąć, bo cały czas poja-
wiają się nowe osoby i uwaga skupia się 
na właśnie tych nowych…
Tak, ale czytelnicy nie są głupi – od razu 
widzą, kto koloryzuje, kto udaje, kto nie 
jest szczery.

Czyli można powiedzieć, że szczerość 
jest w zasadzie głównym atutem?
Tak. Trzeba być wiarygodną osobą.

Nie nudzi się Pani czasami?
Bywają takie dni, kiedy nie mam pomysłu 
na kolejny tekst i na początku bardzo mnie to 
denerwowało. Zastanawiałam się, co jeszcze 
można napisać w tym temacie?! ale ja już 
mam taki swój sposób, że odpuszczam 
na dwa, trzy dni, przygotuję mem, stworzę 
post na Facebooku, zdjęcie na Instagramie 
i faktycznie, te dwa, trzy dni mijają, podczas 
których ja się nie katuję, żeby na siłę coś 
wymyślić i temat sam wpada.

Często jest Pani zapraszana na spotkania 
z najsłynniejszymi blogerami, bierze Pani 
udział w panelach, konferencjach. Czy 
dobrze jest się spotkać w realu z osobami 
z branży?
Tak. Powiem szczerze, że jak byłam na pierw-
szej konferencji i zobaczyłam na żywo tych 
wszystkich ludzi, którzy chcą się wybić, chcą 
być kimś w Internecie, to mnie to tak strasz-
nie przeraziło, że jak wróciłam do domu, 
to powiedziałam mojemu mężowi (Łukasz 
Dydzik – sołtys Polskiej Nowej Wsi, mąż 
Anny – red.) „W życiu już tam nie pojadę!”. 
To byli ludzie, po których było widać, że ko-
goś udają.

Że to po prostu szukanie sposobu na bi-
znes?
Tak, ci „więksi” chodzili dumni, a ci wszyscy 
„mali” biegali za nimi, żeby tylko się gdzieś 
pokazać. Powiedziałam wtedy Łukaszo-
wi „to nie jest świat dla mnie”. Pech czy 
może szczęście chciało, że na następną 
konferencję zostałam zaproszona już jako 
prelegentka. Dopiero wtedy przekonałam 
się do tych spotkań, bo naprawdę fajnie jest 
się spotkać i wymienić doświadczeniami.

#OSOBOWOŚĆ #W Y WIAD

ANIA DYDZIK CZYLI „NIEPERFEKCYJNA MAMA” PRACUJE NAD NOWYM PROJEKTEM
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Czy spotyka się Pani z hejtem w sieci, 
z nieprzyjemnymi sytuacjami w rzeczy-
wistości?
Od stałych czytelników nie, ale czasami przy-
chodzi taka „zabłąkana owieczka” i nie wie, 
gdzie trafiła, próbuje mi dogryźć, w takich 
sytuacjach ja już nawet nie muszę z tym 
walczyć, bo moi stali czytelnicy od razu 
nawiązują dialog z tą osobą i ona sama od-
chodzi. Nie miałam nigdy takiego dosadnego 
hejtu. Nigdy nie zrobiło mi się wyjątkowo 
przykro, ale jeżeli widzę, że przychodzi osoba, 
która szuka zaczepki, to ją od razu ją ba-
nuję, usuwam i nie ma już wejścia. Kiedyś 
przeczytałam takie mądre zdanie, że jak 
się tworzy swojego bloga, to tak jakby się 
budowało swój dom. Jeżeli nie pozwalamy 
komuś obcemu obrażać się we własnym 
domu, to nie powinniśmy też pozwalać na ta-
kie sytuacje na blogu. To jest moja strona 
i moja społeczność.

A w lokalnej społeczności jest Pani roz-
poznawalna w taki sposób: „idzie Nie-
perfekcyjna Mama!” albo „czy może Pani 
przyjść do szkoły i opowiedzieć? ”
Tak, jest to bardzo miłe. Zawsze jak wrócę 
z zakupów w centrum handlowym, to mam 
dwie albo trzy wiadomości „Aa, widziałam 
Cię! ”. Ale ludzie boją się podejść, wstydzą 
się. Niepotrzebnie, ale jestem może troszkę 
postrzegana jako celebrytka, która może się 
obrazić, że ktoś jej przeszkadza w zakupach, 
a dla mnie właśnie jest to miłe, kiedy ktoś 
do mnie podejdzie, rozpozna, porozmawia. 
Chociaż przyznam, że nie wszyscy w mojej 
lokalnej społeczności gminnej rozumieją 
to, co robię… szczególnie starsze pokolenie 
w wieku moich rodziców, nie wiedzą na czym 
polega ta praca, więc myślą, że to nie jest 
praca.

Ile czasu dziennie poświęca Pani na pracę 
nad marką?
Cały czas czuję się w pracy, bo cały czas 
w głowie mam kolejny tekst, kolejny projekt, 
pomysł do książki, kolejne zdjęcie, więc 
można powiedzieć, że 24 godziny na dobę…

Współpracuje Pani z redaktorami czy 
wszystko robi Pani sama?
Wszystko robię sama, ale w przypadku e-
-booka mam Panią, która będzie mi spraw-
dzała teksty.

A te najnowsze zdjęcia, które możemy 
obserwować na portalach społecznoś-
ciowych i teraz w „Wieściach”, to też Pani 
pomysł? Jak je robicie?
Ja się bardzo szybko odnalazłam na Fa-
cebooku, bardzo szybko miałam czytelników 
na blogu, a ciągle nie mogłam się odnaleźć 
na Instagramie, bo dla mnie najważniejsze 
jest słowo pisane, to, co mam do przeka-
zania, pisząc. A Instagram rządzi się tym, 
że musi być zdjęcie. Ja nie przykładałam 
do tego wagi. Skupiałam się na tekście. 
Z czasem zauważyłam, że to jest konieczne, 
że muszę mieć jakieś fajne zdjęcia, które 
przyciągną ludzi i zachęcą do przeczytania 
tego, co mam do powiedzenia. Moja sąsiadka 
pokazała mi fotografię, na którym coś było 
narysowane kredą, a na tym leżało dziecko. 
Pomyślałam, czemu by nie robić właśnie 
takich kompozycji? Bałam się, że po trzech, 
czterech ujęciach nie będę już mieć pomysłu, 
ale jednak nie, uwielbiam je robić i wciąż 
mam w głowie nowe koncepcje.

W zdjęciach uczestniczy Pani i Pani córki, 
jak to robicie technicznie?
Ja rysuję kredą na kostce przed domem 
pomysł, potem dzieci się kładą i robię im 
zdjęcia z balkonu.

Myślałam, że macie specjalne studio, 
bo zdjęcia są bardzo profesjonalne. Ale 
to jest świetny pomysł, bo pokazuje, 
że każdy może sobie tworzyć podobne 
fotografie w domu.
Dokładnie! Zdjęcia potem obrabiam w dar-
mowym programie, który ściągnęłam na te-
lefon. Teraz pojawił się problem, bo jest 
jesień, a jak przyjdzie zima, to przecież nie 
będę kładła dzieci na kostce. Więc zrobimy 
na górze w korytarzu całą ścianę w tablicy 
kredowej.

Czy te zdjęcia znajdą się w e-booku?
Nie będzie zdjęć, ale będą grafiki.

Kiedy możemy się spodziewać książki?
Chciałabym jak najszybciej, najpóźniej pod 
koniec października.

Ma Pani jeszcze jakieś plany?
Ciągle pojawiają się nowe pomysły. Chcia-
łabym znowu wydać kalendarz dla Nieper-
fekcyjnych Mam, bo w zeszłym roku tej 
edycji nie było i to był błąd. Czytelniczki 
czekają! Nie mogą odżałować, że nie mają 
kalendarza na rok 2020, więc będę robić 
na 2021. Taki książkowy terminarz, z moimi 
tekstami z Facebooka.

Czy dzięki swojej pracy zmieniła Pani 
czyjeś życie?
Bardzo często dostaję wiadomości, 
że i blog, i pierwsza książka, którą wydałam 
były dla kogoś ważne. Jedna z czytelniczek, 
można powiedzieć: kobieta sukcesu, mama 
czterolatki miała po porodzie takiego „baby 
bluesa”, że podejrzewała u siebie depresję, 
koleżanki podarowały jej moją książkę. 
I to ona powiedziała mi wprost: ta książka 
mnie uratowała! Bo zobaczyła wtedy, że nie 
jest sama, że są inne kobiety, które trosz-
kę inaczej przeżywają narodziny dziecka, 
że tak samo jak ja, czują się nieatrakcyjne, 
zaniedbane, że nie mają czasu dla sie-
bie i poczucie, że zaniedbują dom, męża. 
To właśnie ona powiedziała mi, że dopiero, 
jak przeczytała tę książkę, to przejrzała 
na oczy, była w stanie o siebie zadbać.

A dla czytelników „Wieści” ciepłe słowa 
na koniec?
Nigdy się nie poddawać i zawsze wierzyć 
w siebie.

Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcia: Ania Dydzik
Zapraszamy na blog: nieperfekcyjnamama.pl oraz 

profile na Facebooku i Instagramie 
(Nieperfekcyjna Mama)
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W RAMACH PROJEKTU OŻYWIANIA DOMÓW SPOTKAŃ 
PRZEZ MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKĄ W DOMECKU ORGA-
NIZOWANYCH JEST KILKA WYDARZEŃ. „NOC POD 
GWIAZDAMI” BYŁA TRZECIM Z KOLEI PROJEKTEM, 
W KTÓRYM POŁĄCZONO BIWAKOWANIE I CZYTANIE 
BAJEK – OBA SPOTKANIA ZNANE JUŻ MIESZKAŃCOM 
DOMECKA I OKOLIC.

Na biwakowanie do Domecka przyby-
wają nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale 
też sąsiednich miejscowości i Opola. 
Na boisku, przy remizie rozstawiane 
są namioty, na wszystkich czeka poczę-
stunek i atrakcje, na które szczególnie 
czekają dzieci.

 −Oczywiście, wszystkie spotkania organizu-
jemy w miarę możliwości, na które pozwala 
nam sytuacja związana z koronawirusem 
– zapewnia Aleksandra Czech, szefowa 
DFK Domecko.

W tym roku nocowanie zostało połą-
czone z czytaniem bajek, w tym baśni 
śląskich, które opowiadała Angelika 
Giza, radna i prezes Stowarzyszenia 
„Razem dla Domecka”.

 −Nie mamy bliżej określonej liczby uczestni-
ków, nie kierujemy tego spotkania do żad-
nej konkretnej grupy społecznej, to nie 
jest impreza dla członków Mniejszości 
Niemieckiej – mówi Aleksandra Czech.
 −Kto przyjdzie z namiotem i ma ochotę 
się z nami pobawić przy wspólnym ogni-
sku, tego zapraszamy. Chcemy zintegro-
wać całą społeczność Domecka, które 
od pewnego czasu staje się „sypialnią” 
Opola. Nie wszyscy się znamy, a takie 
wydarzenia mają nam pomóc w integracji. 
Można przyjść i poznać się przy stole, 
porozmawiać, w tym również o przyszłości 
naszej wsi.

DFK Domecko organizuje w tym roku rów-
nież octoberfest (3 października), a miesiąc 
później (3 listopada) najprawdopodobniej 
odbędzie się dziesiąta, jubileuszowa edycja 
turnieju skata.

 −Będziemy obserwować, jak sytuacja się 
rozwija, ale bardzo byśmy chcieli ten pro-
jekt zrealizować. Pomysłów mamy jeszcze 
dużo, do końca roku zostało trochę czasu. 
Z tego co wiemy, środków finansowych 
też jeszcze troszeczkę w tym roku jest, 
bo dużo kół rezygnuje w ogóle z realizo-
wania jakichkolwiek tego typu imprez, 
dlatego być może pokusimy się jeszcze 
na jakieś warsztaty kulinarne – zapowiada 
przewodnicząca DFK.

Dagmara Duchnowska

ROBERT KLIMEK, INSTRUKTOR SAMORZĄDOWEGO 
OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH, WOKALISTA 
WYGRAŁ W KONKURSIE OGŁOSZONYM PRZEZ TVP 
OPOLE I TO WŁAŚNIE ARANŻACJA, KTÓRĄ STWO-
RZYŁ RAZEM Z KONTRABASISTĄ ADRIANEM BIAŁ-
KIEM ZOSTANIE WYKORZYSTANA W FILMIE O JACKU 
ZEJDLERZE, AKTORZE, KTÓRY WCIELIŁ SIĘ W POSTAĆ 
TOLKA BANANA.

Robert Klimek i Adrian Białek wygrali kon-
kurs na aranżację piosenki popularnego 
w latach siedemdziesiątych serialu dla 
młodzieży „Stawiam na Tolka Banana”.

 −Nie znałem tego filmu i nigdy nie słyszałem 
tej piosenki – zdradza Robert Klimek. – 
To jest serial pokolenia moich rodziców, 
więc jak Adrian zaproponował, abyśmy 
wzięli udział w konkursie, nawet nie wie-
działem, co będę śpiewać. A to nie jest 
łatwa piosenka, trochę czasu minęło zanim 

swobodnie mogłem ją zaśpiewać. Akom-
paniament samego kontrabasu jest też 
wyzwaniem.

Zwycięska aranżacja to połączenie woka-
lu i kontrabasu, kompozycja oszczędna 
i przejmująca.

 −To była praca podczas kilku prób, dysku-
towaliśmy o aranżacji, potem nagrania, 
montaż materiału – mówi wokalista.

Konkurs na aranżację utworu „Ballada 
o Tolku Bananie” ogłosiła TVP3 Opole, 
artyści mogli zgłaszać swoje propozycje 
do połowy sierpnia, pod koniec września 
oficjalnie mogliśmy zobaczyć zwiastun 
filmu i usłyszeć aranżację Roberta Klimka 
i Adriana Białka.
– Jestem wobec siebie bardzo krytyczny, ale 
w tym przypadku mogę powiedzieć, że efekt 
mnie zadowolił – podsumowuje Robert.

Twórcy otrzymali nagrodę pieniężną, a ich 
aranżacja będzie stanowić element ścieżki 
dźwiękowej filmu dokumentalnego o Jacku 
Zejdlerze. Jak podaje TVP Opole w zapo-
wiedzi filmu Zbigniewa Górniaka i Dariu-
sza Debernego, Jacek Zejdler, aktor znany 
z roli w serialu „Stawiam na Tolka Bana-
na” w ostatnich latach swojego życia był 
wyjątkowo intensywnie zwalczany przez 
komunistyczny aparat władzy. Jego ciało 
znaleziono 2 stycznia 1980 roku w jednym 
z mieszkań w Opolu. Miał wówczas zaledwie 
25 lat. Film dokumentalny produkcji TVP3 
Opole to efekt kilkumiesięcznego, dzien-
nikarskiego śledztwa, jakie przeprowadzili 
autorzy filmu.

Dagmara Duchnowska

#DOMECKO

BIWAKOWANIE I CZYTANIE

#NAGRODZENI

STAWIAM NA ROBERTA KLIMKA!

Patrycja i Tomasz Smolin – współorganizatorzy 
i jednocześnie uczestnicy imprezy, którzy biorą w niej 
udział po raz czwarty razem z trójką dzieci: Agnieszką, 
Andrzejem i Arturem.

Pani Hanna Różyczka razem z rodziną również zapla-
nowała nocleg w namiocie. W biwakowaniu najbar-
dziej docenia miłą atmosferę, ludzi, to, że jest wesoło 
i może odpocząć.

Angelika Giza z Damianem Różyczką szykują zdrowe 
przekąski dla uczestników biwaku!
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CORAZ WIĘCEJ TERENÓW, SPRZYJAJĄCYCH RE-
KREACJI I CORAZ WIĘCEJ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH 
Z NOWEJ INFRASTRUKTURY: ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, 
TRAS DLA BIEGACZY, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH, 
OTWARTYCH DLA KAŻDEGO BOISK. CORAZ CZĘŚCIEJ 
DOCHODZĄ JEDNAK DO NAS GŁOSY, ŻE NIE W KAŻDYM 
Z TYCH MIEJSC MOŻNA CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE – 
PROBLEMEM SĄ PSY, KTÓRE PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ 
BEZ WŁAŚCICIELI BEZ ZABEZPIECZEŃ.

Na psie zainteresowanie najczęściej na-
rażeni są rowerzyści, sympatycy nordic 
walking i biegacze – przede wszystkim 
dlatego, że po prostu poruszają się, czasa-
mi dość szybko, a tym samym wzbudzają 
w psach zachowania atawistyczne, chęć 
zapolowania: dogonienia, kąsania, ugry-
zienia. Z pozycji psa takie zachowanie 
jest normalne. Z naszej, oczywiście, nie. 
Pies to zwierzę, które podlega określonym 
emocjom, dlatego dobrze jest móc właś-
ciwie zweryfikować jego zachowanie… 
oczywiście, gdy uda się nam opanować 
strach. O tym, jak powinniśmy się zacho-
wać, piszemy w ramce obok.
Jednak spotkanie psa na trasie biegu, 
marszu czy jeżdżenia rowerem to skutek, 
efekt niewłaściwego zachowania właści-
ciela psa. Pies we wspólnej, publicznej 
przestrzeni nie powinien poruszać się sam 
– i nie jest istotne, czy jest mały, czy duży. 
W odniesieniu do tzw. ras agresywnych 
smycz i kaganiec to wymagania obowiąz-
kowe. Trzeba więc stworzyć właściwe wa-
runki do korzystania z przestrzeni zarówno 
przez osoby, uprawiające rekreację, jak 
i właścicieli psów. Biegacze i rowerzyści 
powinni przestrzegać zasad, które za-
pewnią im większe bezpieczeństwo: nie 
uciekać przed zwierzęciem, zatrzymać się, 
nie sugerować swoją postawą wrogości, 

szukać lub nawoływać właściciela, w osta-
teczności wezwać pomoc: straż miejską 
lub policję. Ważne jest w tym przypadku 
samopoczucie biegacza (rowerzysty), może 
mieć złe doświadczenia ze zwierzętami 
i nawet mały, łagodny pies wzbudzi w nim 
strach zagrażający zdrowiu, podczas, gdy 
inni poradzą sobie nawet z psem potencjal-
nie agresywnym. Dlatego też, to po stro-
nie właścicieli zwierząt jest obowiązek 
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa 
w przestrzeni publicznej wszystkim z niej 
korzystającym.
O zobowiązaniach właścicieli zwierząt, 
w tym psów oraz o karach, które grożą 
za ich niedotrzymanie mówią określone 
przepisy Kodeksu Wykroczeń oraz pra-
wo lokalne, w przypadku Gminy Kom-
prachcice Uchwała Nr XVIII.104.2019 Rady 
Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 
2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Komprachcice. 
Sprawie poświęcony jest Artykuł 77. Ko-
deksu Wykroczeń, który dotyczy nieza-
chowywania środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia i brzmi: „§ 1. Kto 
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwie-

rzęcia, podlega karze ograniczenia wolno-
ści, grzywny do 1000 złotych albo karze 
nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu 
określonego w § 1 przy trzymaniu zwie-
rzęcia, które swoim zachowaniem stwarza 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
człowieka, podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywny albo karze nagany”. 
Zapisy te uszczegóławia zawsze orzeczni-
ctwo oraz prawo miejscowe (czytaj niżej).

Dagmara Duchnowska

#BEZPIEC ZNA REKRE AC JA

CZY BIEGNIE Z(A) NAMI PIES???

•	Nie uciekaj przed psem! Nie ścigaj się 
z nim!
•	Idź wolniej, zatrzymaj się, bądź spokojny!
•	Nie wykonuj gwałtownych ruchów!
•	Jeśli pies do ciebie podejdzie, pozwól mu 

się obwąchać, nie reaguj histerycznie!
•	Rozejrzyj się, może właściciel jest nie-

daleko.
•	Jeśli uczestniczysz w rekreacji często 

możesz zaopatrzyć się w odstraszacz 
psów, gwizdek, gaz pieprzowy, patyk. 
Możesz też mieć jakiś smakołyk, aby 
odciągnąć psa od siebie, rzucając mu 
przysmak dość daleko.
•	W sytuacjach poczucia zagrożenia po-

wiadom straż miejską lub policję.

W Uchwale Rady Gminy Komprachcice 
obowiązkom właścicieli psów poświę-
cone są m.in. zapisy Rozdziału 6:
„Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 
domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów prze-
znaczonych do wspólnego użytku.
§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta do-
mowe są zobowiązane do zachowania 
bezpieczeństwa i środków ostrożności, 
zapewniających ochronę przed zagroże-
niem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczo-
nych do użytku publicznego.
§ 20.1. Do obowiązków właścicieli psów 
należy:
1) sprawowanie właściwej opieki nad 

zwierzętami, w szczególności nie pozo-
stawiania ich bez dozoru oraz w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie 
się poza teren ogrodzony;
2) wyprowadzanie psa w sposób umoż-
liwiający sprawowanie należytej kontroli 
nad jego zachowaniem oraz sprzątanie 
odchodów.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt 
domowych do obowiązków właścicieli 
należy:
1) zapewnienie stałego i skutecznego do-
zoru;
2) zapewnienie bezpiecznego zwolnie-
nia zwierząt domowych z uwięzi, co do-
puszczalne jest wyłącznie na terenach 
mało uczęszczanych dla ludzi, jeśli osoba 
nadzorująca ma możliwość sprawowania 

bezpośredniej kontroli nad ich zachowa-
niem. Nie dotyczy ono psów ras uznanych 
za agresywne; Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Opolskiego – 7 – Poz. 4057
3) zapewnienie bezpiecznego uwolnie-
nia przez właściciela nieruchomości psa 
na terenie nieruchomości, co może mieć 
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest 
ogrodzona w sposób uniemożliwiający 
jej opuszczenie przez psa i wykluczający 
dostęp osób trzecich;
4) natychmiastowe usuwanie zanieczysz-
czeń pozostawionych przez zwierzęta do-
mowe w obiektach i na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, 
a w szczególności na chodnikach, jezd-
niach, placach, parkingach, terenach 
zielonych.
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DZIAŁACZE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ Z TERENU GMI-
NY KOMPRACHCICE WZIĘLI UDZIAŁ W UROCZYSTYM 
JUBILEUSZU – 30 LAT TEMU GRUPA MIESZKAŃCÓW 
UTWORZYŁA ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA, KTÓRY 
OBECNY JEST DO DZISIAJ W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI 
GMINNEJ. W DOMECKU, GDZIE ŚWIĘTOWANO JUBILE-
USZ, SPOTKALI SIĘ PRZEDSTAWICIELE WSZYSTKICH 
POKOLEŃ. WYRÓŻNIONO DZIAŁACZY DFK ORAZ 
PRZYPOMINANO HISTORIĘ POWSTAWANIA ZARZĄDU 
I KLUBÓW.

– To jest święto tych, którzy 30 lat temu 
powiedzieli: idziemy w tym kierunku. 
Ja wtedy miałem 19 lat, przygotowywa-
łem się do matury. I wtedy jedno było 
pewne, czyli temat na maturze z języka 
polskiego: upadek totalitaryzmu, upadek 
komuny. I wtedy wy powiedzieliście głośno, 
aby spróbować – mówił podczas swojego 
wystąpienia Wójt Gminy Komprachcice, 
Leonard Pietruszka.

Trzydzieści lat temu działaczom Mniejszo-
ści Niemieckiej nie było łatwo: było dużo 
chętnych do zapisania się do powstają-
cego stowarzyszenia, ale też i mnóstwo 
pracy organizacyjnej. To, co dzisiaj wydaje 
się oczywiste, czyli bezpośrednie telefony, 

Internet, komputery, drukarki – nie istniało. 
Liderzy nie mogli spotykać się oficjalnie, 
bo zagrożone były ich miejsca pracy.
Dzisiaj Mniejszość Niemiecka ma swo-
ją reprezentację w Sejmie i jest to po-
seł Ryszard Galla – mieszkaniec gminy 
Komprachcice. W Sejmiku Województwa 
Opolskiego również obecnych jest wielu 
radnych MN, a także w zarządzie regionu. 
Pośrednio lub bezpośrednio przez wszyst-
kie minione lata Mniejszość Niemiecka 
współrządzi województwem.

– Szanowni Państwo, jedno, wielkie słowo 
podziękowania i wielki szacunek dla Was. 
Za to, że 30 lat temu wzięliście to w swoje 
ręce i wciąż jesteście obecni w swoich 
działaniach. Te słowa wypowiadam również 
w imieniu świętej pamięci Pawła Smolarka, 
który – gdyby tu był – powiedziałby Wam 
to samo w tej chwili. Jeszcze raz nisko 
się kłaniam, za to wszystko co zrobiliście, 
robicie i co będziecie robić, bo na pewno 
nie jest to proste. Życzę zdrowia i Bożego 
Błogosławieństwa – podziękował działa-
czom Leonard Pietruszka.
Coraz częściej też starsze pokolenia, 
twórców stowarzyszenia – dzisiaj siedem-

dziesięciolatków, osiemdziesięciolatków 
– zastępują młodzi. W uroczystości brali 
udział m.in.: Marek Hainze, Stefan Hainze, 
Aleksandra Czech, Joanna Wicher, Anna 
Scześniok – przewodnicząca Gminnego 
Zarządu TSKN.

– Nie musimy dzisiaj walczyć o swoje 
prawa, bo mamy je zagwarantowane, 
ale musimy dzisiaj udowadniać, że my, 
będąc pochodzenia niemieckiego, jeste-
śmy obywatelami polskimi. Nie możemy 
zapomnieć, że jesteśmy częścią tej zie-
mi, jesteśmy znaczącą siłą, jeśli chodzi 
o współgospodarzenie i jesteśmy takim 
społeczeństwem, któremu można zaufać. 
Społeczeństwem otwartym, tolerancyjnym 
i tak właśnie powinniśmy dalej trzymać 
– deklarował Poseł na Sejm RP, Ryszard 
Galla, który podkreślił, że należy myśleć 
o następcach: – Postanówmy dzisiaj, 
że przez następne 30 lat będziemy nad 
tym pracować, aby nasze szeregi były wy-
pełnione i abyśmy mogli sobie powiedzieć, 
że wykonaliśmy dobrą robotę.

Dagmara Duchnowska

#3 0 L AT TSKN W KOMPR ACHCIC ACH

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA OBCHODZI JUBILEUSZ

Wójt Gminy Komprachcice, Leonard Pietruszka 
przypomniał, że Mniejszość Niemiecka zmieniała się 
na jego oczach

Jest jubileusz - jest zabawa! Joachim Lellek - jeden z liderów powstania koła MN

Hermann Wieschalla (z prawej) - jeden z głównych 
założycieli MN w gminie

W jednym szeregu: Hildegarda Lazik z Dziekaństwa (trzecia od prawej), przez wiele lat szefująca Mniejszości 
Niemieckiej w gminie i Anna Scześniok (druga od lewej) - jej następczyni
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RUDOLF SCHWEDA O POCZĄTKACH MNIEJSZOŚCI 
NIEMIECKIEJ W GMINIE KOMPRACHCICE

Jest Pan jednym z liderów i założycie-
li Mniejszości Niemieckiej. Jak Pan 
przyjął zaprezentowane dzisiaj wspo-
mnienia?
Moim zdaniem przemówienie i prezentacja 
Komprachcic były niezupełne.

Dlaczego?
Bo niewiele powiedziano o samym po-
wstaniu organizacji. Dla mnie, Mniejszość 
Niemiecka zaczęła się rok przed założe-
niem stowarzyszenia w Komprachcicach.

Jak to było?
Z zarządem wojewódzkim i wieloma innymi 
założycielami spotykaliśmy się w różnych 
miejscach województwa. W Zdzieszowi-
cach, pod Górą św. Anny, w Krapkowicach, 
w Walcach. To były oficjalne spotkania, 
ale ponieważ baliśmy się represji, każde 
spotkanie organizowane było gdzie indziej. 
Początkowo stowarzyszenie miało się 
nazywać „Niemcy na Śląsku Opolskim”, 
tę nazwę zgłosiliśmy do rejestracji, lecz 
gdy wniosek wpłynął do sądu, to nam 

na tę nazwę nie pozwolono. Dopiero, 
gdy zmieniliśmy nazwę na Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim, rejestracja została zaakcep-
towana. Od tego czasu zaczęliśmy już 
tworzyć w gminach zapisy, rejestrować 
chętnych, uzgadniać, co zrobimy i gdzie.

Początki nie były więc takie proste?
Można powiedzieć, że pierwsze spot-
kanie gminy miało miejsce na ulicy pod 
latarnią, dokładnie na ulicy Wojskowej. 
Nie wpuścili nas do sali, więc poszliśmy 
do prywatnego mieszkania i tam stwo-
rzyliśmy grupę inicjatywną dla koła gminy 
Komprachcice. Pierwszym przewodniczą-
cym zostałem ja, chociaż nie chciałem 
nim być, ale starszyzna zadecydowała, 
że ze względu na to, że umiałem organi-
zować i byłem przewodniczącym w róż-
nych grupach, to należy mi to powierzyć. 
Potem wszystkie sprawy organizacyjne 
przeniosły się do mojego domu. Ja mam 
dwa domy, stary był opuszczony i dlatego 
właśnie w tych niezamieszkałych pokojach 
się spotykaliśmy. Było to nasze pierwsze 
biuro przez trzy miesiące. Tam odbywała 
się rejestracja ludzi, wypisywanie legi-

tymacji, kontakty z grupą inicjatywną 
i prezydium towarzystwa.
A jak rozwinęła się działalność w so-
łectwach?
Po jakimś czasie tworzyliśmy zarządy 
w poszczególnych wioskach i te zarządy 
spotykały się albo u mnie, albo w klubie 
„Sokół” w Komprachcicach. Tam były 
nasze spotkania i tam mieliśmy biuro, 
choć małe, ale już biuro. Mogliśmy wtedy 
działać. Na początku zarejestrowałem 
w moim domu ponad 1000 osób z sa-
mych Komprachcic. W wioskach ludzie 
ustawiali się w kolejkach, żeby móc się 
zarejestrować.

A jak jest teraz?
W tym okresie młodzież, która dostała 
dzięki naszej walce czerwone paszpor-
ty, wyjechała za zarobkiem. Zostali ci 
najmłodsi i starsi. Starsi powoli zaczynają 
odchodzić, a ci mali dopiero teraz dora-
stają. Żyjemy w zasadzie tylko z naszych 
składek, co pozwala nam organizować 
spotkania, ale z pewnością nie wystarczy.

Dziękuję za rozmowę.

KULTURA, JĘZYK, PROJEKTY
Z ANNĄ SCZEŚNIOK – PRZEWODNICZĄCĄ 

GMINNEGO ZARZĄDU TSKN W KOMPRACHCICACH 
ROZMAWIA DAGMARA DUCHNOWSKA

Jest Pani jedną z młodszych przewod-
niczących gminnych zarządów w re-
gionie?
Wydaje mi się, że tak, chociaż w woje-
wództwie są jeszcze młodsi. Przede mną 
bardzo długo przewodniczącą była pani 
Hildegarda Lazik, która praktycznie od sa-
mego początku szefowała mniejszości, 
ja jestem dopiero trzecią kadencję.

W jaki sposób można przyciągnąć mło-
de osoby do Mniejszości Niemieckiej?
Przede wszystkim poprzez takie projek-
ty, które są skierowane do młodzieży 
i które młodzież czy też dzieci interesują, 
np. Samstagkurs, Jugendbox. Ten drugi 
polega na tym, że młodzież tworzy swoje 
własne przedstawienie, które może mieć 
różną formę: komedię, dramat czy inną 
formę. Tutaj młodzież jest sama sobie 
reżyserem i jest to dla nich bardzo intere-
sujące i wciągające. Natomiast dla dzieci 
są przede wszystkim Samstagkursy czy 
też wieczory bajek dla dzieci, które orga-
nizuje TSKN. Myślę, że jest to fajna, inna 

forma spędzania czasu i trochę zabawy 
z językiem niemieckim.

Co jest obecnie najsilniejszą stroną 
Mniejszości Niemieckiej?
Na pewno kultura, język i wszelkie projek-
ty, które robimy. Oferta TSKN jest bardzo 
bogata, ale przecież są i inne organizacje 
mniejszości: Związek Niemieckich Sto-
warzyszeń, Związek Śląskich Rolników, 
Związek Młodzieży Mniejszości Niemie-
ckiej. Każda z nich proponuje własną, 
niepowtarzalną i ciekawą ofertę.

Dziękuję za rozmowę.

Poseł na Sejm RP Ryszard Galla składał podziękowania 
działaczom DFK z terenu gminy Komprachcice

Rudolf Schweda otrzymuje gratulacje z rąk Posła 
Ryszarda Galli

Aneta i Norbert - jak zwykle niezawodni!
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NOWY ROK SZKOLNY W PUBLICZNEJ SZKOLE POD-
STAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO ROZPO-
CZĄŁ SIĘ  UROCZYŚCIE I NIETYPOWO. POWITANIE 
UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ORAZ 
RODZICÓW Z JEDNEJ STRONY MUSIAŁO ZOSTAĆ 
PODDANE RYGOROM, WYNIKAJĄCYM Z PANDEMII, 
A Z DRUGIEJ – BYŁO SERDECZNYM POŻEGNANIEM 
DYREKTOR BOGUMIŁY SAWARYN, KTÓRA ZDECY-
DOWAŁA SIĘ ODEJŚĆ NA EMERYTURĘ.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 
skupiła w hali OSiR w Komprachcicach 
nie tylko uczniów i pracowników szkoły, 
ale też przedstawicieli Urzędu Gminy 
i pozostałych placówek oświatowych. 
Podczas spotkania jego uczestnicy mogli 
przypomnieć sobie, jak ważną postacią 
w ich życiu była – i zapewne będzie – 
nauczycielka z pasją, wybitna pedagog 
i doskonała dyrektor: Bogumiła Sawaryn. 
Nauczyciele i uczniowie sprawili odcho-
dzącej na emeryturę dyrektor prawdziwą 
niespodziankę, przygotowując prezen-
tację multimedialną jej szkolnej działal-
ności, wystąpienia osobiste, występy 
artystyczne i sportowe.

 − Najbardziej lubi się tych nauczycieli, 
którzy są na luzie i za dużo nie wyma-
gają, ale po latach najlepiej wspomina 
się tych, którzy byli wymagający, wysoko 
wieszali poprzeczkę. Przypominam so-
bie, że w pierwszych latach mojej pracy 
w gimnazjum dziwiłem się, że na kory-
tarzu stoją nasi byli absolwenci, zawsze 
z bukietem kwiatów. Wiecie dlaczego? By 
podziękować pani Sawaryn, bo świetnie 
zdali maturę – przypominał w swoim 
wystąpieniu Leonard Pietruszka, Wójt 
Gminy Komprachcice.

O wielkiej sympatii wobec swojej prze-
łożonej mówili nauczyciele: Celestyna 
Kubal, Paweł Zyzik, który z tej okazji 
napisał wiersz czy Andrzej Bartnik, który 
dla dyrektor Sawaryn nawet zaśpiewał.
Na stanowisko dyrektora została powo-

łana Jolanta Tracz, która poprowadziła 
uroczystość. To właśnie ona przypomniała 
ścieżkę zawodową Bogumiły Sawaryn – 
była to historia interesująca i wzrusza-
jąca, większość pedagogów pracowała 
z dyrektor podstawówki od wielu lat.

O tym, że praca nauczyciela, a zwłaszcza 
dyrektora nie jest łatwa przypomniała 
Zofia Kotońska – dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Polskiej Nowej Wsi, która wystąpiła 
w imieniu kolegów i koleżanek.

 − Praca dyrektora to misja, to powołanie, 
to praca przez 24 godziny 7 dni w tygo-
dniu. To nieprzespane noce, to stres, 
który czasem sięga zenitu. To czas 
niezapłacony pod żadnym względem. 
To okres poświęcenia. To stanowisko, 
które wymaga od nas wszystkich za-
angażowania, wielkiego poświęcenia 
kosztem rodziny, kosztem wszystkiego. 
Czasami, jako dyrektorzy, jesteśmy tak 
zapatrzeni w swoją pracę i tak nieroze-
rwalnie z nią związani, że nie widzimy 
elementów życia, z których moglibyśmy 
skorzystać. To jest chyba cechą wszyst-
kich dyrektorów, bo nie widzę tu żadnej 
osoby, o której mogłabym powiedzieć coś 
całkiem innego. Dlatego wielki szacu-
nek i wielkie podziękowanie dla ciebie, 
Bogusiu: za to, że wspierałaś nas swoją 
postawą, swoim spokojem, że byłaś nam 
pomocna swoją wiedzą – podkreślała 
Zofia Kotońska.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 
było również okazją do podsumowania 
konkursu na najbardziej usportowioną 
szkołę w gminie. Arkadiusz Tabisz, dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji wręczył 
Bogumile Sawaryn oraz obecnej dyrek-
tor bon na zakup sprzętu sportowego 
do szkoły.

 − W roku szkolnym 2019–2020, dzięki two-

jej pracy Bogusiu, nasza szkoła w Kom-
prachcicach została najlepszą szkołą 
sportową w naszej gminie, za co należą 
Ci się serdeczne gratulacje. Oczywiście, 
jest to również bardzo duża zasługa na-
szej wspaniałej młodzieży i nauczycieli: 
pana Andrzeja Bartnika, pana Witolda 
Kawuloka, pana Marcina Janieckiego – 
mówił dyrektor OSiR.

Dagmara Duchnowska

#KOMPR ACHCICE

PRZYWITANIE, POŻEGNANIE

Ludzie przychodzą i odchodzą. Niektórzy 
towarzyszą nam przez chwilę i zostawiają ślady 

w naszych sercach. Pani w sercach uczniowskich 
zostawiła ślad sprawiedliwości, porządku i dobra. 

Sprawowała nad nami pieczę, chroniła i broniła 
przed złem, nienawiścią, złością. Godziła nas Pani, 
cierpliwie tłumaczyła. Wymagała, dając przykład. 
Liczyła się z naszym zdaniem, pozwalając współ-
rządzić szkołą jako miejscem wspólnym i naszym, 
na które mamy wpływ. Uczyła zgody, wybaczania, 
konsekwencji, kompetencji. Walki ze słabościami 
i lenistwem. Nie potępiała naszych błędów, tylko 
uczyła wyciągać wnioski. Traktowała partnersko 

w uczniowskich negocjacjach. Trochę się Pani 
baliśmy, uważając za surową i oficjalną, ale też pa-
miętamy o Pani miękkim sercu i uśmiechu. Uczyła 

nas Pani podnosić się po porażkach, ale przede 
wszystkim szacunku o siebie i wiary we własne 

siły. Dzięki Pani wiemy, że czasem trzeba ustąpić. 
Zawsze reagować, gdy komuś dzieje się krzywda. 
Nauczyła nas Pani, że słowa mają moc. Spostrze-
gła, że każdy urwis skrywa wrażliwość. Pozwoliła 

się bawić, gdy był na to czas. Ćwiczyła w nas 
cierpliwość i punktualność. Przekonała, że wiedza, 
to nasz kapitał, a bogaci w tę cenę możemy podbić 
świat. Dziękujemy i życzymy Pani na emeryturze 
odpoczynku, radości, zdrowia i tęsknoty za nami. 

Cała szkoła oraz społeczność uczniowska.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele szkół, 
przedszkoli, żłobka oraz komprachcickiego samorządu

Uczniowie przestrzegali obostrzeń związanych 
z ogłoszonym stanem pandemii

Jolanta Tracz nowym dyrektorem PSP im. ks. Jana 
Twardowskiego w Komprachcicach
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Uczniowie przygotowali program artystyczny, w których prezentowali swoje umiejętności: muzyczne...

Nauczyciel Andrzej Bartnik zaśpiewał „Dni, kórych nie 
znamy” z repertuaru Marka Grechuty i gorącymi oklaska-
mi został doceniony zarówno przez koleżanki i kolegów, 
jak i uczniów

Jakub Obstoi z samorządu szkolnego, w imieniu 
wszystkich uczniów, również podziękował dyrektor
za jej pracę

Wójt Gminy - Leonard Pietruszka od lat współpracował 
z dyrektor Sawaryn

Zofia Kotońska, dyrektor PSP 
w Polskiej Nowej Wsi wystąpiła
w imieniu koleżanek i kolegów

Obecna i była dyrektor odbierają z rąk Arkadiusza 
Tabisza nagrodę za zdobycie tytułu najbardziej sporto-
wej szkoły w gminie

Bogumiła Sawaryn otrzymała wiele ciepłych słów, 
podziękowań, moc życzeń i kwiatów od pracowników 
i współpracowników

... i sportowe

Paweł Zyzik, przed laty uczeń Bogumiły Sawaryn, 
obecnie również nauczyciel, napisał dla dyrektor 
szkoły wiersz...
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ZASADY TURNIEJU

Opolski Turniej Badmintona Dzieci i Żaków 

(otwarty dla zawodników z całej Polski i spoza Polski). 

Turniej parabadmintona dla dzieci w wieku szkolnym

KATEGORIE TURNIEJU:

U9:

– singiel chłopców do lat 9 

(urodzeni w roku 2012 i później)

– singiel dziewcząt do lat 9 

(urodzeni w roku 2012 i później)

U11:

– singiel chłopców do lat 11 

(urodzeni w latach 2010–2011)

– singiel dziewcząt do lat 11 

(urodzeni w latach 2010–2011)

Parabadminton dla dzieci w wieku szkolnym

Zawodnik może brać udział tylko w jednej kategorii.

O długości rozgrywanych setów sędzia główny poin-

formuje podczas odprawy technicznej w dniu turnieju 

o godz. 8.30 (uwzględniając ilość zawodników)

OPŁATA STARTOWA:

 20 PLN od osoby

autor:
Dagmara Duchnowska 
Chrzelice 175/3, 48-220 

tel.: 504 024 321

nakład: 
1000 egz.

na zlecenie
Gminy Komprachcice

skład i druk: 
Drukarnia „Sady”, 

Krapkowice

znajdź nas na Facebooku – profil „Wieści Gminy 
Komprachcice”

30 LAT TSKN W GMINIE KOMPRACHCICE  
 str. 12

WITAJ SZKOŁO W CIĘŻKICH CZASACH  
str. 14

(NIE)PERFEKCYJNA Z NOWYM PROJEKTEM 
str. 8

LZS GAZOWNIK WAWELNO OFICJALNIE OTWORZYŁ 
ZMODERNIZOWANY OBIEKT SPORTOWY I Z TEJ OKAZJI 
ZAPROSIŁ NA DWA DNI ROZGRYWEK I ZABAW MIESZ-
KAŃCÓW WSI. WSPÓŁORGANIZATORAMI PIKNIKU 
(15–16 SIERPNIA BR.) BYŁY DZIAŁAJĄCE W SOŁECTWIE 
ORGANIZACJE: TSKN, OSP ORAZ STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU WSI WAWELNO.

Piękna murawa przyjęła zawodników LZS 
Gazownik Wawelno, GKS Komprachcice, 
trampkarzy Skalnika Gracze oraz dawnych 
zawodników Gazownika. Piłkarska atmo-
sfera dopisała wszystkim obecnym, którzy 
kibicowali zawodnikom i podziwiali zmo-
dernizowany obiekt. Były również atrakcje 
dla dzieci i poczęstunek dla uczestników. 
Sołtys wsi, Józef Kremer, a jednocześnie 
Prezes LZS miał też okazję przedstawić 
zebranym pozytywną weryfikację boiska 
przez OZPN. Wszystko dzięki wytrwałości 
w budowaniu standardów tego obiektu. 

Jak podsumował Józef Kremer, koszt re-
montu boiska (z wyłączeniem instalacji na-
wadniającej) wyniósł 119288 zł 86 groszy, 
w tym 25000 zł z budżetu gminy, 28620 zł 
z funduszu sołeckiego 6800 z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Reszta to środki 
własne i sponsorskie oraz wsparcie innych 
organizacji. Obiekt będzie jeszcze przez 
całe lata służył mieszkańcom Wawelna 
i okolicznych wsi. Nie jest to jednak koniec 
zagospodarowania tej przestrzeni.

 −  Szanowni mieszkańcy Wawelna, tak 
jak pan sołtys, a zarazem pan prezes 
powiedział: najbardziej chyba czekacie 
na ciąg pieszo-rowerowy Polska Nowa 
Wieś – Wawelno. Prace już zostały roz-
poczęte i mam nadzieję, że tak jak tu dzi-
siaj stoimy na otwarciu boiska, to mniej 
więcej za rok o tej porze spotkamy się 
na otwarciu tego ciągu. Przyjęliśmy też 

na sesji Rady Gminy kolejny wniosek 
na dofinansowanie termomodernizacji 
szkoły. Można więc powiedzieć, że Wa-
welno w tej chwili jest na topie – mówił 
podczas spotkania w Wawelnie Leonard 
Pietruszka, Wójt Gminy Komprachcice.

Sołtys Józef Kremer podziękował miesz-
kańcom Wawelna i całej gminy, w szczegól-
ności zawodnikom i sponsorom, a przede 
wszystkim tym, którzy bezinteresownie 
i z wielkim zaangażowaniem pracowa-
li przy modernizacji całej infrastruktury 
na boisku.

Dagmara Duchnowska

wywiad z sołtysem 
oraz relacja fotograficzna

na stronach: 4 i 5

#WAWELNO

BOISKO PO MODERNIZACJI OFICJALNIE OTWARTE
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#BADMINTON

VIII MEMORIAŁ MARIANA KRASOWSKIEGO

VIII MEMORIAŁ MARIANA
KRASOWSKIEGO

LUKS „Victoria Domecko”
zaprasza dzieci, żaków oraz

parabadmintonistów

Informacje: Sławomir Hetmański 
668 032 729, e-mail: info@luks-victoria.pl

Zgłoszenia - do 13.10.2018 godz. 22.00: mareklysakowski@onet.pl

Szczegóły na stronie internetowej osir.komprachcice.pl

Kiedy? 17 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
Gdzie? w hali OSiR w Komprachcicach ZAPRASZAMY!

W październiku zobaczymy piłkarzy DRE-
MANU trzy razy w hali OSiR w Komprachci-
cach. Koniecznie wpiszcie do kalendarza!

3 października (sobota), godz. 18.00 – 
DREMAN FUTSAL – PA NOVA GLIWICE
11 października (niedziela), godz. 17.00 – 
DREMAN FUTSAL – FC TORUŃ
25 października (niedziela), godz. 17.00 – 
DREMAN FUTSAL – ACANA ORZEŁ 
JELCZ LASKOWICE

Kończy się budowa placu w centrum 
Komprachcic, niedaleko przystanku auto-
busowego, naprzeciwko Samorządowego 
Ośrodka Kultury. Miejsce idealne do pro-
wadzenia obwoźnej działalności gospo-
darczej – od października właśnie tam 
będzie można ustawiać miejsca do tego 
rodzaju handlu. Dotychczasowa lokaliza-
cja handlu obwoźnego (obok SOK i przed-
szkola) przestaje obowiązywać jako targo-
wisko. Jak mówi Leonard Pietruszka, Wójt 
Gminy Komprachcice, obecnie konieczne 
są jeszcze rozmowy z właścicielem głów-
nej drogi ZDP o wyznaczeniu tutaj bez-

piecznego przejścia 
dla pieszych.

Budowa jest sfinan-
sowana z budżetu 
gminy, funduszu 
soleckiego sołe-
ctwa Komprachcic. 
R o ś l i n y ,  ł a w k i 
i kosze zakupiono 
w ramach Marszał-
kowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej.

MAŁGORZATA KABAROWSKA ZDOBYŁA DWA ZŁOTE 
MEDALE NA OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU BADMIN-
TONA ENERGIA SENIORÓW. ZWYCIĘŻYŁA ZARÓWNO 
W SINGLU, JAK I W GRZE MIESZANEJ (50+) W PARZE 
Z GRZEGORZEM PRADELĄ.

#FUTSAL

DREMAN FUTSAL 
NA WŁASNYM BOISKU

#OŚRODEK SPORTU I  REKRE AC JI

NOWA SIŁOWNIA – 
NOWI WY!

#KOMPR ACHCICE

PLAC POWSTAJE!

#BADMINTON

DWA ZŁOTA!

W hali sportowej OSiR działa już siłownia 
– zmodernizowana i doposażona. Z pew-
nością odnajdzie się w niej niejedna ama-
torka i niejeden amator sportów siłowych. 
Koniecznie wypróbuj swoje umiejętności 
pod okiem instruktorów.
Szczegóły na stronie internetowej 
osir.komprachcice.pl
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