
KOŃCZY SIĘ JEDEN Z NAJTRUDNIEJSZYCH I Z PEW-
NOŚCIĄ NAJMNIEJ SPODZIEWANYCH OKRESÓW, 
Z JAKIMI W ŻYCIU PRZYSZŁO NAM SIĘ ZMIERZYĆ. 
DLA WIELU OSTATNIE MIESIĄCE 2020 ROKU BYŁY 
DRAMATYCZNE, DLA NIEKTÓRYCH TRAGICZNE, 
DLA WSZYSTKICH – PEŁNE NIEPOKOJU, A NAWET 
STRACHU. CZY TYLKO TAK PRZYJDZIE JE NAM 
ZAPAMIĘTAĆ?

Jako samorządowiec jestem dumny 
z tego, że mimo ograniczeń, wahnięć 
finansowych, problemów z wyłanianiem 
wykonawców ważnych dla wszystkich 
mieszkańców zadań inwestycyjnych 
i niecodzienną pracą Urzędu Gminy 
udało się nam przeprowadzić większość 
projektów, które zaplanowaliśmy. Cie-
szy mnie, że w tych trudnych dniach 
na wysokości zadania stanęli pracowni-
cy komprachcickich placówek oświato-
wych, a członkowie organizacji pozarzą-
dowych mimo wszystko podejmowali się 
działań, które mają tak wielkie znaczenie 

dla lokalnych społeczności. Sportowcy 
wciąż odnoszą sukcesy. W kultural-
nym życiu naszej gminie dzieje się wiele 
i to na najwyższym poziomie.

Jako mieszkaniec Gminy Komprachcice 
cieszę się, że nasza społeczność poka-
zała, jak należy angażować się w pomoc 
potrzebującym.
Jako ojciec jestem wdzięczny dyrekto-
rom i nauczycielom szkół i przedszkoli, 
za to, że zapanowali nad prawnym i or-
ganizacyjnym chaosem, w który zostali 
rzuceni z dnia na dzień.

Wszyscy staraliśmy się w tych dziwnych 
dniach szukać porządku, trzymać zało-
żonego planu, dbać o wysoki standard 
naszych działań. Byliśmy i jesteśmy 
razem – to bardzo ważne, bo pandemia 
dotknęła nas niezwykle mocno, ale też 
pokazała, że najważniejsze w naszym ży-
ciu nie są sprawy materialne, ale ludzie.

Społeczność Gminy Komprachcice do-
wiodła, że stanowi jedność, a na jej 
mieszkańców można zawsze liczyć. 
Gdy tylko zaszła potrzeba, mieszkanki 
zorganizowały na wielką skalę szycie 
maseczek – była to akcja słynna na całą 
Polskę. Kiedy obostrzenia zostały złago-
dzone stowarzyszenia, kluby sportowe, 
Samorządowy Ośrodek Kultury natych-
miast organizowały otwarte spotkania 
dla mieszkańców: festyny, imprezy spor-
towe, koncerty i festiwale, warsztaty. 
Szukaliśmy normalności w nienormal-
nych okolicznościach. I to nam się udało.

Za to wszystko Wam dziękuję i życzę, 
abyście w Nowy Rok weszli z nadzieją 
i dumą. Ten czas minie – a my już zawsze 
będziemy tworzyć prawdziwą wspólnotę.

Wójt Gminy Komprachcice
Leonard Pietruszka

Ciepłych i serdecznych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz zdrowego Nowego Roku
Wójt Gminy KomprachciceLeonard Pietruszka z pracownikami Urzędu Gminy w Komprachcicach

Przewodniczący Rady Gminy KomprachciceKrzysztof Szopa 
oraz Radni

życzą:
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OBOSTRZENIA, BĘDĄCE SKUTKIEM PANDEMII DO-
TKNĘŁY ZWŁASZCZA SENIORÓW – ICH ŻYCIE ZWIĄ-
ZANE BYŁO W DUŻEJ MIERZE Z KONTAKTAMI SPO-
ŁECZNYMI, KTÓRYCH TERAZ ZOSTALI POZBAWIENI. 
MIMO WSZYSTKO CZŁONKOWIE KLUBU SENIORA NIE 
ZAŁAMUJĄ RĄK I NIE REZYGNUJĄ Z DOROCZNYCH 
AKCJI. JEDNĄ Z NICH – PRZED PANDEMIĄ POŁĄ-
CZONĄ Z BOŻONARODZENIOWYM SPOTKANIEM – 
JEST PRZYGOTOWYWANIE STROIKÓW I WIEŃCÓW 
ADWENTOWYCH.

Monika Poremba – szefowa Klubu Seniora 
„Uśmiech Seniorów” razem z Antoniną 
i Henrykiem Zmarzlikami od miesiąca 
szykuje dla członków Klubu świątecz-
ne upominki. Pracując po trzy, cztery 
dni w tygodniu w pawilonie sportowym 

w Komprachcicach tworzą stroiki i wianki 
adwentowe. Trafią do komprachcickich 
seniorów – wianki do małżeństw działa-
jących w Klubie.
–  Otrzymają je seniorzy, którzy zapłacili 

składki, czyli w zasadzie wszyscy – mówi 
Monika Poremba. – Rozwozimy je samo-
dzielnie, ale niektórzy członkowie odbie-
rają je od nas i zawożą również do są-
siadów. Wszystkie elementy – zwłaszcza 
drewniane, na których mocujemy stroiki 
oraz świece zamówiliśmy wcześniej.

W ramach tej akcji powstało blisko osiem-
dziesiąt kompozycji, w tym siedemdziesiąt 
stroików. Pani Monika, pani Antonina i pan 
Henryk poświęcają na tworzenie upomin-

ków za każdym razem prawie cały dzień. 
Przygotowują wtedy sobie nawet obiad, 
aby nie przerywać pracy nad kompozy-
cjami.
–  Brakuje nam spotkań, seniorzy nie spo-

tykają się już od początku października, 
może po szczepieniach wrócimy do na-
szych imprez – zastanawia się szefowa 
Klubu.

Stroik otrzymał także Wójt Gminy – Leo-
nard Pietruszka, Monika Poremba przy-
pomina:
–  Wciąż działamy! Chcemy, aby Wójt pa-

miętał o seniorach.

Dagmara Duchnowska

NIE_SAMI_DZIELNI
Do końca stycznia 2021 r. na terenie Gminy Komprachcice będzie realizowany projekt wdrażany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego pod nazwą: NIE_SAMI_DZIELNI. W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy gminy, po zakwalifi-
kowaniu na podstawie obowiązujących kryteriów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do wsparcia, mogą korzystać 

z darmowych ciepłych posiłków oraz usług kuriera społecznego. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt z GOPS w Komprachcicach, nr tel.: 774646196.

#KLUB SENIOR A

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

JAK KAŻDEGO ROKU OD SZEŚCIU LAT, TAK I TERAZ UCZNIO-
WIE I NAUCZYCIELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W POLSKIEJ NOWEJ WSI ORGANIZUJĄ POMOC POTRZE-
BUJĄCEJ RODZINIE. W TYM ROKU MIESZKAŃCOM GMINY 
KOMPRACHCICE.

Organizatorki akcji Małgorzata Bareja – Szewczyk 
oraz Justyna Szemainda zwróciły się z apelem 
o przygotowanie pomocy, zgodnie z oczekiwa-
niami i potrzebami rodziny. Dary można było do-
starczyć do szkoły w godzinach od 8:00 do 13.00 
od poniedziałku do piątku do 15 grudnia.

Wybrana przez szkołę rodzina to małżeństwo, 
wychowujące dzieci w wieku od roku do 7 lat. To, 
czego obecnie potrzebują najbardziej to żywność 
(kasze, ryż, makarony, konserwy w puszkach, 
herbata, kawa), środki czystości (m.in. chemia 
gospodarcza, pasty do zębów) oraz ubrania dla 
dzieci: chłopiec 7 lat (wzrost 134 cm), dziewczynka 
5 lat (wzrost 110 cm), chłopiec 1 rok (wzrost 98). 
Z pewnością rodzinie tej sprawiły radość rów-
nież drobne upominki – zwłaszcza te dla dzieci. 
Przecież każdy chciałby pod choinką znaleźć 
świąteczną paczkę.

#POL SK A NOWA WIEŚ

SZLACHETNA SZKOŁA

Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator OSE przekazał Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku 25 tabletów wraz 
z usługą dostępu do Internetu, czyli Szkolne Pakiety Multimedialnych OSE. Sprzęt stanowi formę wsparcia dla wielu szkół, 
realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z MEN. W skład każdego z 25 zestawów wchodzi: tablet wraz z usługą 
mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (BLUETOOTH), etui i rysik.

DOMECKO

NASK SZKOLE
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MIMO OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH 
Z ORGANIZACJĄ WYDARZEŃ OTWAR-
TYCH PRZEZ SAMORZĄDOWY OŚRODEK 
KULTURY NIEMAL KAŻDY FESTIWAL SIĘ 
ODBYŁ, CZASAMI TYLKO ZMIENIAJĄC 
MNIEJ LUB BARDZIEJ FORMUŁĘ. TEGO-
ROCZNY XI FESTIWAL JESIENNE NUTKI 
– ZWIĄZANY OD LAT Z PIOSENKAMI, 
NIEZWYKŁYMI KOSTIUMAMI ORAZ ORY-
GINALNĄ SCENOGRAFIĄ – TYM RAZEM 
UMOŻLIWIŁ DZIECIOM POŁĄCZENIE 
DWÓCH DZIEDZIN SZTUKI – MUZYKI 
I PLASTYKI. MUZYKA INSPIROWAŁA 
DO STWORZENIA MINI DZIEŁ, A JAK 
WIELKA BYŁA TO INSPIRACJA WIDAĆ 

PO LICZBIE NADESŁANYCH DO SOK 
PRAC. JURY OCENIŁO ICH W SUMIE 
75 – ZRÓŻNICOWANE TECHNIKI, WY-
OBRAŹNIA BEZ GRANIC I WYKORZY-
STANIE NATURALNYCH ELEMENTÓW 
SPRAWIŁO, ŻE WYBÓR NAJLEPSZYCH 
WCALE NIE BYŁ ŁATWY.

Twórczość dzieci oceniało jury 
w składzie: Linda Wencel-Gli-
niorz, Patrycja Pikos, Robert 
Klimek, Paweł Ekert. Wyróż-
nieni otrzymali:
Kategoria „Przedszkola”: Anto-
nia Joszko, Łucja Tracz, Lilia-

na Piórkowska, Oskar Mielec, 
Mateusz Wroża, Łucja Miczka, 
Emilia Morawietz, Aleksandra 
Boniecka, Julia Nowak, Michał 
Stora, Julia Piechota, Zuzanna 
Krzysztoń.

Kategoria „Szkoła Podstawo-
wa”: Lena Wygoda, Waleria 
Gabor, Milena Kołodziej, Wik-
toria Śliwka, Hanna Gołębiow-
ska, Alicja Krzysztoń, Emilia 
Myśliwiec, Izabela Świderska, 
Patrycja Śliwka, Kacper Se-
wielski, Oliwia Hybel, Adam 

Ogrodowski, Wiktoria Nosol, 
Oliwia Linek, Maja Baron, Li-
liana Lubczańska, Cyprian 
Smolarek, Alan Cichecki, Julia 
Twardochleb.

(grafiki: archiwum SOK)

#KOMPR ACHCICE

ŚWIĄTECZNE IMPREZY MIMO PANDEMII

#JESIENNE NUTKI

MUZYKA W OBRAZACH

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W KOMPRACHCICACH
ORGANIZUJE DOROCZNY KONKURS
SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

ROZSTRZYGNIĘCIE  20 GRUDNIA BR. PODCZAS TRANSMISJI WYDARZENIA
"CHOINKA! CHOINKA! UBIERZMY JĄ RAZEM!"
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Paweł Kiszka – działacz sportowy, eks-
pert piłkarski, sędzia, gracz. I jeszcze?
– Od lutego tego roku jestem Prezesem 
Opolskiego Związku Skata.

Który raz spotykamy się na turnieju 
w Wawelnie?
– Dziewiąty – pierwszy turniej zagrali-
śmy w 2012 roku. Dlaczego w Wawelnie? 
Po pierwsze: poseł Ryszard Galla, wójt 
Leonard Pietruszka i sołtys Józef Kremer 
nie dali mi żyć (śmiech). Józek jest moim 
serdecznym znajomym, bo ja przecież 
wcześniej sędziowałem mecze piłki noż-
nej, a on tu prezesuje dłużej, niż ja żyję 
i wszystko robi w tej gminie i dla tej gminy. 
W ogóle, jest w gminie Komprachcice 
grupa ludzi do pozazdroszczenia. Są tak 
aktywni, że może nawet nadaktywni 
(śmiech). Razem organizowaliśmy tu fe-
styny i wiele imprez. Raz Józek powie-
dział: „Może byśmy zorganizowali turniej 
skata? Bo ty wszędzie je organizujesz”. 
Tak było, bo kiedy przestałem sędziować 
piłkę, to pomyślałem, że muszę coś robić. 
Nie mogę siedzieć w domu w czterech 
ścianach, bo ja całe życie robię coś z ludź-
mi, więc pomyślałem, że spróbuję skata. 
Umiałem już grać, bo jestem Ślązakiem. 
Urodziłem się w Kujawach, koło Mosznej 
i patrzyłem, jak dziadki, opy grali, a omy 
robiły kanapki. Ja się przyglądałem i by-
łem takim okazyjnym skacistą. Później 
wstąpiłem do związku. Moim pierwszym 
klubem był ZS Tarnów Opolski, już nieist-
niejący. Prezes Witkowski zachęcił, abym 
współpracował z nim. Nauczył mnie wielu 

rzeczy, m.in. wszelkiej biurokracji skatowej, 
prowadzenia turnieju. Następnie pojecha-
łem na kurs organizatora imprez, mam 
odpowiedni certyfikat. Skończyłem kurs 
sędziowski, można powiedzieć, że zrobiłem 
hat-tricka, bo miałem sędziego dużych 
boisk, miałem sędziego futsalu, bo sę-
dziowałem futsal międzynarodowo przez 
osiem lat, a obecnie mam już pierwszą 
ligę sędziowską w skacie.

A w 2012 roku w Wawelnie ilu było za-
wodników podczas pierwszego turnieju?
– Dwunastu. Dzisiaj jest 22 zawodników, 
ale w sumie grało już 68 zawodników. 
Są to zawodnicy z różnych miejscowości, 
z całego województwa. Najwięcej było 
w roku ubiegłym, bo było ich 29. Zawsze 
gramy tu w październiku.

Czy organizuje Pan turnieje też w innych 
miejscowościach gminy Komprachcice?
– Tak, w Domecku, to już dziesiąty raz, 
bo oni grają czasami dwa razy na do roku. 
W Wawelnie turniej odbywa się raz w roku. 
Teraz, w czasie pandemii zachowujemy 
wszystkie zasady związane z obostrze-
niami. Turniej w Wawelnie to już nasz 
trzydziesty drugi turniej w tym roku i – 
odpukać w niemalowane – nikt podczas 
skata nie zachorował.

Panie Pawle, śląski,, brydż” to podobno 
najtrudniejsza gra karciana na świecie…
– To jest gra myślowa. To nie jest gra typu 
oczko czy poker. Tu, jeżeli się nie ma karty, 
to się „na krzyk” przeciwnika nie weźmie. 

Trzeba licytować. Jeżeli się nie wylicytuje 
albo za dużo się wylicytuje, czyli przeli-
cytuje, to się przegra. I to z korzyścią dla 
przeciwnika, ponieważ przeciwnik nie gra, 
a za nasz przegrany mecz dostaje punk-
ty. Przysłowie skatowe mówi „Jak idzie, 
to szczęściu trzeba pomóc”, czyli warto 
zaryzykować, bo może być jeszcze lepiej.

Jakie predyspozycje trzeba mieć, aby 
dobrze grać w skata?
– Trzeba dobrze liczyć, znać i rozumieć 
układ kart – tak samo można grać z czte-
rema waletami, jak i bez nich, ale wtedy 
ryzyko jest podwójne. Trzeba po prostu 
grać, bo jak się nie gra, to nie nabiera 
się wprawy.

Kto w tej chwili jest najlepszy w woje-
wództwie?
– W województwie mamy kilku dobrych 
zawodników, reprezentantów Polski. Polski 
skat jest podzielony na cztery ligi. Każda 
nich po dwadzieścia pięć drużyn. My, 
w okręgach, mamy ligę okręgową, gdzie 
jest tyle drużyn, ile się zgłosi.

A te zawody, które odbywają się w Wa-
welnie to jaka jest liga?
– To nie jest liga, to są turnieje otwarte. 
W lidze mogą grać tylko zrzeszeni zawodni-
cy. Muszą opłacić składkę i grać w tej lidze 
regularnie. Natomiast to, co organizujemy 
w gminie Komprachcice i w innych gminach 
to zawody otwarte. Może przyjść, kto chce. 
Czasami nawet ktoś z Niemiec akurat jest 
na miejscu i przychodzi, bo w Niemczech 
prawie wszyscy grają w skata. Niemcy w tej 
grze są najlepsi na świecie, bo pamiętajmy, 
że skat nie ogranicza się do jednego kraju 
– są organizowane mistrzostwa świata, 
mistrzostwa Europy i te turnieje cieszą 
się bardzo dużym powodzeniem.

Wszystkie odbywają się w podobnej 
scenerii?
– Poprzednie mistrzostwa Europy odbyły 
się na statku, który pływał przez dwa 
tygodnie: Hiszpania, Teneryfa. Na statku 

#WAWELNO

PAWEŁ KISZKA O NAJTRUDNIEJSZEJ GRZE W KARTY
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odbywała się gra, a gdy dobijali do brzegu, 
był czas wolny, potem znów gra. W Polsce 
już też miały miejsce mistrzostwa Europy 
i świata, w europejskich bierze udział 
około siedmiuset zawodników, a na mi-
strzostwach świata jeszcze więcej, dla-
tego muszą to być odpowiednie lokale 
i odpowiednie warunki.

A ilu zrzeszonych graczy jest w woje-
wództwie opolskim?
– Mamy 19 klubów, w nich prawie 200 
zawodników, w tym trzy panie: Lidię Kan-

dzia, Monikę Gruszkę oraz debiutującą 
Marię Foks.

A kto gra w Wawelnie, reprezentując 
Gminę Komprachcice?
– Józef Kremer, sołtys, szef mniejszo-
ści niemieckiej – Hubert Ignac i Ewald 
Buchman.

Co należy zrobić, aby rozpocząć swoją 
przygodę ze skatem?
– Można poszukać nas w internecie, moż-
na też zadzwonić do mnie albo znaleźć 

mnie na Facebooku. Jakby ktoś naprawdę 
chciał, zapraszam do kontaktu z Józkiem 
Kremerem, on ma na mnie wszystkie na-
miary.

Czy można wziąć lekcje skata?
– Tak, jeśli ktoś się zgłosi, to my tę oso-
bę przyuczymy. Będziemy się cieszyć, 
że mamy „nowe dziecko”.

Dziękuję za rozmowę.
Dagmara Duchnowska

PRZED ŚWIĘTAMI TAKIE WIADOMOŚCI SĄ NAJLEPSZE, 
BO BRZMIĄ JAK PRAWDZIWE PREZENTY. OFICJALNIE 
ZOSTAŁY OGŁOSZONE WYNIKI NABORU WNIOSKÓW 
SAMORZĄDÓW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWY 
FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH. GMINA KOM-
PRACHCICE OTRZYMAŁA AŻ TRZY DOFINANSOWANIA 
NA PROJEKTY O WARTOŚCI 2 MILIONÓW ZŁOTYCH.

Na liście znalazły się:
Budowa Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego, z docelowym przeniesieniem OSP 
Komprachcice, dofinansowanie 1,0 mln zł.

Gmina Komprachcice jest jedną z gmin 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, 
która podpisała kilka lat temu porozu-
mienie o realizacji wspólnego projektu pn. 
„Solidarni w obliczu zagrożeń”. W ramach 
tego programu w gminach mają powstać 
Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego 
i właśnie na to zadanie samorząd złożył 
wniosek, otrzymując dofinansowanie. Cen-
trum Zarządzania kryzysowego to obiekt, 

który zostanie dobudowany do Urzędu 
Gminy i tam też zostanie przeniesiona 
remiza jednostki OSP Komprachcice. 
W wybudowanym centrum docelowo mają 
znaleźć chwilowe schronienie poszkodo-
wani w różnego rodzaju tragicznych wy-
darzeniach, jak pożar domu czy wypadek 
komunikacyjny.

Wykup nieruchomości wraz zabudową, 
z docelowym przeniesieniem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wawelnie, dofinanso-
wanie 550 000 zł.

Obecny budynek OSP Wawelno jest włas-
nością gminy, natomiast działka jest włas-
nością osoby prywatnej. Zakupimy działkę 
wraz z budynkiem byłego warsztatu samo-
chodowego w centrum sołectwa. Wszyst-
kie prace adaptacyjne zostaną wykonane 
przez miejscowych druhów, którzy na czele 
z prezesem jednostki OSP Wawelno za-
deklarowali swoją chęć działania.

Modernizacja, odbudowa rowów gminnych 
na terenie gminy Komprachcice, dofinan-
sowanie 450 000 zł.

Rowy (urządzenia melioracyjne) na terenie 
Gminy Komprachcice dzielą się na trzy gru-
py: prywatne, których administrowaniem 
zajmuje się Spółka Wodna, rowy gminne, 
których administrowaniem zajmuje się 
urząd gminy i rowy, nalężące do Wód 
Polskich. Wniosek dotyczy 29 km rowów 
gminnych, które nie były jeszcze nigdy 
jednorazowo modernizowane w pełnym 
zakresie. Realizacja tego zadania będzie 
polegała nie na budowaniu kolejnego 
obiektu, ale na pracy koparek i innego 
sprzętu na polach. Nie trzeba tłuma-
czyć, jak ważne jest to zadanie, z punktu 
widzenia bezpieczeństwa, szczególnie 
w ostatnim czasie występowania anomalii 
pogodowych, np. krótkotrwałych obfitych 
opadów deszczu, które doprowadzają 
do lokalnych podtopień.

#R Z ĄDOW Y FUNDUSZ INWEST YC JI  LOK ALNYCH

TRZY ZADANIA DLA GMINY!
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DANIEL GAWLISTA – STOLARZ Z WAWELNA WYKO-
NAŁ NIEZWYKŁĄ INSTALACJĘ, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ 
PROJEKTU „BUKOWA ODNOWA” REALIZOWANEGO 
PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „PARTNER-
STWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH”. NA NAJWYŻSZYM 
WZNIESIENIU WAŁU NIEMODLIŃSKIEGO USTAWIONO 
WIELKIE KRZESŁA I STÓŁ, WYKONANE Z ODPA-
DÓW I UMOŻLIWIAJĄCE – GDY TYLKO UDA NAM 
SIĘ NA NIE DOSTAĆ – PODZIWIANIE OBSZARU 
PARTNERSTWA Z NIECODZIENNEJ PERSPEKTYWY.

O tym, jak powstawała instalacja, jej 
twórca opowiada w wywiadzie (niżej) 
– było to dla niego wyzwanie, ale i in-
spiracja. Projektowi towarzyszy ważna 
idea – zachęcamy do przeczytania ramki. 

Projekt był współfinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Opolskiego.

Na realizację projektu składało się wiele 
działań, do udziału w których zostali 
zaproszeni przedstawiciele lokalnych 
społeczności. Poszukiwanie popielic, 
a przede wszystkim wieszanie na bukach 
budynek dla tych zwierząt połączone było 
z warsztatami edukacyjnymi i wędrów-
ką po Borach. Podsumowanie projektu 
zaskoczyło, chociaż część planu była 
znana: sadzenie czereśni (które smakują 
nie tylko ludziom, ale właśnie i popieli-
com, gdy nie ma jeszcze pory na bukowe 
orzeszki), dobra zabawa i niezwykłe wi-

doki. Tym bardziej niezwykłe, że obszar 
Borów można od 17 października podzi-
wiać z wysokości wzniesienia w Grabi-
nie (gm. Niemodlin) oraz z wysokości 
postawionych tam mebli. Artystyczna 
przestrzenna instalacja, która powstała 
w ramach projektu to wielki stół (wysoki 
na 1,5 metra!) i dwa krzesła (każde o wy-
sokości 2 metrów). Komplet zbudowany 
został z odpadów.

JAK SIĘ NA NIE WDRAPAĆ?
PYTAMY DANIELA GAWLISTĘ, STOLARZA Z WAWELNA, 
WYKONAWCĘ PROJEKTU MEBLI, KTÓRE STANĘŁY 
NA WZNIESIENIU W GRABINIE.
Co dokładnie Pan przygotował, współ-
pracując z Partnerstwem Borów Nie-
modlińskich?
–  Stół i krzesła. Wszystko wykonane z dwu-

nastocentymetrowych bali sosny. Po-
stawione w najwyższym punkcie Borów 
Niemodlińskich, w Grabinie.

Meble dla prawdziwie wysokich. Jak się 
na nie wdrapać?
–  Bardzo łatwo – spróbowaliśmy od razu 

po zamontowaniu. Konstrukcja tych 
mebli pozwala bez problemu z nich sko-
rzystać, oczywiście dzieci muszą być 
pod opieką rodziców.

Jak Pan wykonał te oryginalne meble?
–  Z Borów dostałem rysunki, jak oni to wi-

dzą. Pomysł był podpatrzony w Czechach 
i według tego projektu zrobiłem stół 
i krzesła.

Czy one są stabilne?
– Bardzo.

W jaki sposób Pan je zamontował?
–  Specjalnie starymi, odzyskanymi pła-

skownikami żelaza zamontowałem meble 
w betonie.

Ile czasu zajęło wykonanie tej kom-
pozycji?
–  Trudno powiedzieć. W zasadzie, wliczając 

projektowanie, trwało to od kwietnia 
tego roku. Ale też całego czasu nie po-
święcałem tylko na to.

Ile sosny na to poszło?
–  Dosyć, bardzo dużo. Drewno nie było 

przygotowywane specjalnie na te meble. 
Wykorzystaliśmy to, co było, tylko trochę 
przesuszone, ale na zewnątrz i tak nie 
daje się suchego drewna.

Czym je Pan zaimpregnował?
–  Przedstawiliśmy propozycję, aby zrobić 

to olejem koloryzującymi i tak też jest 
zrobione pierwszy raz, olejowanie trzeba 
powtarzać.

Czyli później trzeba to jakoś konser-
wować?
–  Tak, dobrze jest raz w roku przeciągnąć 

drewno olejem. Teraz nie ma tak dużo 
płaszczyzny, tylko górna, a my musieli-
śmy każdy klocek malować, bo to jest 
zrobione ze spojonego drewna, więc 
nikt by tego dokładnie nie pomalował 
w całości.

Na co jest to zamontowane?
–  Śruby, kołki, różne rzeczy z odzysku. 

Na łączeniach złączyłem klejem pian-
kowym, który nadaje się na zewnątrz.

Czy podoba się Panu to miejsce?
–  Tak. Stąd pięknie widać Góry Opawskie, 

oczywiście przy sprzyjającej pogodzie.

Dziękuję za rozmowę.
Dagmara Duchnowska

#PARTNERST WO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

WIELKIE RZECZY
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WOLONTARIUSZE Z WAWELNA WYKONALI KO-
LEJNE PRACE NA RZECZ SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI: 
NA CMENTARZU PARAFIALNYM POSADZILI TRZYSTA 
CISÓW ORAZ ZAMONTOWALI WĄŻ NAWADNIAJĄCY 
O DŁUGOŚCI 250 METRÓW. NA BOISKU TEŻ ZASZŁY 
ZMIANY: ZAMONTOWANE ZOSTAŁY DODATKOWE 
OPRAWY LAMP.

Modernizacja oświetlenia terenu pły-
ty boiska jest zaplanowana od dawna. 
Mieszkańcy pozyskiwali fundusze, aby 
móc zakupić dodatkowe oprawy ledowe 
lamp. Sponsorzy, którzy wsparli tę spo-

łeczną inicjatywę sfinansowali pierwsze 
sześć opraw każda o mocy 200 W, które 
uprawniona do takich modernizacji firma 
zamontowała na boisku. Koszt pierwszych 
lamp wyniósł 9000 zł. Brakuje jeszcze 
czterech lamp, które są wymagane, aby 
boisko spełniło wszystkie standardy. 
To plan sołectwa na rok 2021.
Posadzone przez wolontariuszy cisy zosta-
ły zakupione i wyhodowane przez Ditmara 
Gawlistę, który przekazał je nieodpłatnie 
na rzecz sołectwa. Sadzenie cisów trwało 
dwa dni.

BLISKO PIĘĆDZIESIĄT PAŃ NALEŻY DO KOŁA GO-
SPODYŃ WIEJSKICH W WAWELNIE. NAJBARDZIEJ 
AKTYWNIE DZIAŁA DWUNASTKA, WŚRÓD NICH 
LUCYNA LISSOŃ, ELŻBIETA ADAMKIEWICZ, ELŻBIETA 
SORDON I JUSTYNA OCHAB, Z KTÓRYMI SPOTYKAMY 
SIĘ W SPORTOWYM CENTRUM WSI.

Miejsce spotkania nie jest przypadkowe 
– panie właśnie tutaj mają swoje miejsce, 
doskonale wyposażoną kuchnię, w której 
przygotowują poczęstunki na wszystkie 
imprezy, jakie są organizowane przez spo-
łeczność wsi.

– Obsługujemy wszystkie imprezy, jakie się 
odbywają, organizowane przez wszystkie 

stowarzyszenia oraz grupy, jakie w Wawel-
nie istnieją. Prócz tego staramy się przede 
wszystkim dbać o zieleń na terenie naszej 
miejscowości. Dwa, trzy lata temu powstał 
projekt stworzenia sadu wiejskiego, więc 
stworzyłyśmy takie miejsce, gdzie są zioła, 
drzewka, kwiaty ozdobne. Dbamy przede 
wszystkim o ten teren – mówi Elżbieta 
Adamkiewicz, szefowa KGW i dodaje: – 
W Wawelnie pracujemy wszyscy razem. 
Bardzo dużo pomagają nam inne organiza-
cje i ludzie: Ditmar Gawlista, Józek Kremer. 
Są „motorami” do rozpoczynania wszelkiej 
działalności. Myślę, że mamy dwa ogromne 
skarby, diamenty i musimy o nie dbać, 
wspierać – mówi Elżbieta Adamkiewicz.

To właśnie Józef Kremer, widząc dzia-
łalność pań, które od zawsze włączały 
się we wszystkie działania, zapytał, czy 
nie zechciałyby się zarejestrować. Dzięki 
sformalizowaniu organizacji pojawiły się 
przed KGW nowe możliwości. Panie za-
częły samodzielnie sięgać po fundusze 
dla swojej organizacji i stały się częścią 
– z pewnością najbardziej barwną – repre-
zentacji sołectwa, również poza granicami 
miejscowości (więcej w ramce). Wszystko, 
co pozyskuje Koło Gospodyń Wiejskich 
w ramach projektów jest do dyspozycji 
innych organizacji. Kiedy ktoś ma pomysł 
na wiejskie wydarzenie, może wypożyczyć 
i skorzystać ze sprzętu.

Projektem „Bukowa odnowa” chcemy 
zwrócić uwagę na kilka spraw:
działania Odnowy wsi to nie tylko to, 
co robimy wewnątrz zabudowy wiejskiej, 
ale również to, co robimy z otoczeniem 
domów, z krajobrazem,
krajobraz bardzo często jest niewystarcza-
jąco doceniany, choć ma duże znaczenie 
dla naszego samopoczucia, dlatego cza-
sem trzeba wyrazistego elementu w kra-
jobrazie, byśmy zwrócili na niego uwagę 
i bardziej przykładali się do jego ochrony,
wyrazisty element wcale nie musi być 
ogromnym elementem, można zainwe-

stować w kształty bądź w funkcję, przy 
tym warto korzystać z dobrych praktyk 
zastosowanych już z powodzeniem w in-
nych lokalizacjach i tu w projekcie prze-
nosimy doświadczenia z czeskiej grupy 
Rychlebska Excenticka Zaleźitost na grunt 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich,
budowanie z drewna nie zawsze musi 
oznaczać wycinanie drzewa, dlatego 
w części naszej konstrukcji wykorzy-
staliśmy drewno odzyskane z rozbiórek, 
a za kotwy montażowe posłużyły zawiasy 
odzyskane ze starych wrót i drzwi,
a skoro mądrze gospodarujemy drewnem 

to chronimy drzewa, a co za tym idzie 
zwierzęta, dla których są domem, w na-
szym przypadku to m.in. popielice żyjące 
w dojrzałych bukach. Warto pamiętać, 
że dla zwierząt można co prawda wieszać 
budki, ale żadna z nich nie zastąpi natu-
ralnych dziupli w starodrzewiu,
ochrona drzew już rosnących i nowe na-
sadzenia różnorodnych, ale rodzimych 
gatunków to ochrona bioróżnorodności, 
to ochrona środowiska, a tym samym 
naszej najbliższej przestrzeni do życia.

źródło:
www.boryniemodlinskie.pl

#WAWELNO

WSZYSTKO W RĘKACH LUDZI

#KO ŁO GOSDPODYŃ WIE JSKICH W WAWELNIE

KOBIETY ZMIENIAJĄ ŻYCIE WSI
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Współczesne Koło to struktura, w któ-
rej odnajdzie się każdy, kto lubi dzielić 
się swoimi pomysłami i czasem z innymi. 
Każdy zajmuje się określonymi stałymi 
zadaniami. W Wawelnie Koło istniało już 
wcześniej.

– Koło gospodyń wiejskich działało chyba 
od lat siedemdziesiątych, moja mama była 
przewodniczącą. Pamiętam, że jako mały 
chłopiec jeździłem z nimi na wycieczki, 
bardzo dużo do Wrocławia, w Karkonosze, 
było tego multum. Kursy szycia, gotowania 
i dużo innych. Panie zajmowały się też 
pisklętami, każdy się zapisywał, mówiąc, 
ile chce piskląt. Później cały dzień przy-
chodzili po te kurczaki, chociaż przeważnie 
wieczorem, z tego co pamiętam. Mama 
jeździła też do Tarnowa po sześciotygo-
dniówki, bo każdy chciał kur, jak najwięcej. 
Później mama, jak już była w starszym 
wieku, to zostawiła tę posadę i Koło się 
rozpadło – wspomina Ditmar Gawlista.

KGW dowodzi, że do działań nie zawsze 
potrzebne są pieniądze z zewnątrz, wy-
starczy chcieć coś dobrego zrobić, aby 
świat wkoło też zmienił się na lepsze. 
W minionym roku członkinie KGW po raz 
pierwszy zorganizowały mikołajki – dla 
dzieci i osób starszych.

– Jeździłyśmy wozem strażackim, poprze-
bierane w mikołajki i rozdawałyśmy wcześ-
niej przygotowane paczki. Dla dzieci i osób 
starszych powyżej siedemdziesiątego roku 
życia – wspomną pani Ela.
Rozwiezionych paczek było ponad 300. 
Wszystko kupiono wcześniej, panie po-
święciły czas na pakowanie.
– Największą frajdę sprawiły chyba paczki 
rozdawane osobom dorosłym, bo dzieci 
dostają ich wiele w tym czasie: w żłobkach, 
przedszkolach, od dziadków. Natomiast 
o starszych ludziach zawsze się zapomi-
na, jakby nie zasłużyli na wizytę świętego 
Mikołaja – przyznają panie.

W tym roku, ze względu na covid – dzia-
łalność KGW było trochę ograniczona – 
mimo wszystko Koło zorganizowało środki 
higieniczne dla potrzebujących z hospi-
cjum „Betania” finansowane ze składek 
członkiń.
– Jest to hospicjum dla osób dorosłych. 
Brakowało tam pieluch, środków dezynfek-
cyjnych do rąk, środków kosmetycznych, 
więc zakupiłyśmy wszystkie te rzeczy 
w aptece oraz przygotowałyśmy też wiele 
wypieków i zawiozłyśmy wszystko, dwa 
razy w tym roku: w maju i w czerwcu – 
wymienia szefowa KGW.
Elżbieta Sordon ma złote ręce do tworzenia 

kompozycji z kwiatów, ozdób z pestek, 
z maku. Justyna Ochab (córka Józefa Kre-
mera, która bycie społecznikiem wyniosła 
z domu rodzinnego), w Koło zaangażowana 
jest od piętnastego roku życia. Koleżanki 
z Koła zdradzają, że organizuje i nadzoruje 
projekty i – jak żartują koleżanki – jest 
nieformalnym zastępcą sołtysa. Pani Ju-
styna dba również o obsadzanie publicznej 
przestrzeni roślinami. Lucyna Lissoń dba 
o to, aby wszystko co potrzebne roślinom 
zostało im dostarczone. Sad – chętnie 
odwiedzany przez mieszkańców wsi – był 
w sezonie podlewany przez panią Lucynę 
systematycznie.

– Woda jest z beczki, która przywożą stra-
żacy – jak zabraknie, to dzwonię i przywożą 
– podkreśla pani Lucyna.

Panie często dbają o oprawę artystyczną 
organizowanych wydarzeń. Wykorzystują 
możliwości wszystkich członkiń, które 
nie tylko poświęcają czas na realizację 
przedsięwzięć, ale też chętnie dzielą się 
pomysłami.

– Staramy się zawsze przygotować ko-
ronę na dożynki. Oczywiście, wcześniej 
musi być podział ról. Jedne panie pójdą 
zbierać zboża, inne panie przychodzą 
i robią z tego wiązanki, które można potem 
wykorzystać na plecenie koron. Później 
dochodzi do strojenia korony, więc zbie-
ramy się w gronie kilku osób i myślimy, 
co można wykorzystać, jakie kolory będą 
przewodnie. Następnie siadamy i robi-
my, ale jak nagle nam coś nie wychodzi, 
to zmieniamy nasz projekt – opowiada 
Elżbieta Adamkiewicz.

Kobiety z Wawelna podczas imprez, 
zwłaszcza dożynek pokazują się w spe-
cjalnie uszytych strojach. Mają je od lat, 
więc planują zakup nowych, zwłaszcza 
że do swojej organizacji chcą zachęcić 
kolejne pokolenia.
– Zależy nam na tym, żeby rzeczy, któ-
re robimy, były przekazywane ludziom 
młodym, bo przecież jeśli one kiedyś nie 
będą umiały zrobić na przykład korony, 
to ta tradycja zaginie. Nowe stroje mają 
być takie, aby chętnie założyła je osoba 
młoda, dlatego zastanawiamy się, jaki 
będzie to strój. Szukamy też kogoś, kto 
by nam doradził – zachęca do współpracy 
z Kołem, jego prezeska.

Panie zgodnie twierdzą, że działania w or-
ganizacji społecznej i realizacja projektów 
dla mieszkańców Wawelna to samo zdro-
wie, bardzo dużo daje im kontakt z ludź-
mi i dla ich działalności to jest właśnie 

najważniejsze.
– Bycie z miłymi, aktywnymi ludźmi, 
którym leży na sercu rozwój naszej wsi 
to najważniejszy cel naszej pracy. Razem 
spędzamy czas, każdy ma coś do powie-
dzenia, ma swój pomysł. Nie ma niesnasek, 
kłótni, tylko same miłe spotkania. Jedna 
uzupełnia drugą i to jest fajne, budujące.

Dagmara Duchnowska

ROK 2019
Dotacja z ARiMR – 4000 zł

Projekt FIO – 5000 zł
Zakupy w ramach projektów: zestaw 

naczyń kuchennych i sztućców, koszulki 
z nadrukiem Wawelno, tabliczki na korony 

dożynkowe, akcesoria do korony 
dożynkowej

Prace wolontariackie:
Udział w dożynkach gminnych 

i wojewódzkich
Sadzenie kwiatów w sołectwie
Pielęgnacja Sadu Wiejskiego

Pomoc w organizacji wszystkich imprez 
wiejskich.

ROK 2020
Zakupy w ramach projektów: namiot, grill, 

kolorowa kserokopiarka, butla z gazem.
Dotacja z ARiMR – 4000 zł

Prace wolontariackie:
Sadzenie kwiatów w sołectwie
Pielęgnacja Sadu Wiejskiego

Pomoc w organizacji wszystkich imprez 
wiejskich.

Zarząd KGW
Elżbieta Adamkiewicz – Przewodnicząca

Elżbieta Sordon – zastępca  
Przewodniczącej

Justyn Ochab – Sekretarz
Barbara Nowak – Skarbnik
Renata Labusga – członek
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1)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku 
w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 873

powyżej 5,5 do 9 włącznie 1398

powyżej 9 i poniżej 12 1706

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych

mniejsza niż 22 miejsca 1976

równa lub większa niż 22 miejsca 2092

#KOMPR ACHCICE

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2021

7)  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy:

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa / przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne

inne syste-
my zawie-
szenia osi 
jezdnych

Jedna oś

nie mniej niż 
12 ton

do 36 ton 
włącznie

1386 1501

powyżej 36 ton 1501 1655

Dwie osie

nie mniej niż 
12 ton

do 36 ton 
włącznie

1886 1912

powyżej 36 ton 2322 2386

 Trzy osie i więcej

nie mniej niż 
12 ton

do 36 ton 
włącznie

2002 2014

powyżej 36 ton 2027 2040

(UCHWAŁA NR XXVIII.157.2020 RADY GMINY KOMPRACHCICE Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 R.)

Liczba osi i 
dopuszczalna 

masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie 
mniej 

niż

mniej 
niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne

inne systemy zawie-
szenia 

osi jezdnych

Dwie osie

12 2284 2309

Trzy osie

12 17 2284 2309

17 25 2669 2759

25 3207 3233

Cztery osie

12 25 2669 2771

25 29 3207 3233

29 3233 3246

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

3)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton – 2 014 zł;

4)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopusz-

czalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik bala-
stowy + przyczepa  

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Dwie osie

Od 12 ton do 36 ton 
włącznie

2463 2515

powyżej 36 ton 3207 3233

Trzy osie i więcej

od 12 ton do 36 ton 
włącznie

2463 2515

powyżej 
36 ton

Do mniej 
niż 40 ton

3207 3233

Od 40 ton 3233 3256

5)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego – 1 411 zł;

6)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Warto pamiętać o tym, co się w publicznej 
przestrzeni zmieniło w 2020 roku. To tylko 
część ważnych inwestycji: termomoder-
nizacja Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Domecku, modernizacja Samorządowe-
go Ośrodka Kultury, plac targowy i miejsce 
imprez plenerowych w Komprachcicach oraz 
budowa ciągu pieszo-rowerowego Polska 
Nowa Wieś – Wawelno. Do tej listy musimy 
dopisać pozostałe remonty, modernizacje 
i budowy, jak budowa ulicy Bursztynowej czy 
modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów, ale też projekty społeczne, ważne 
wydarzenia kulturalne i to, o co zadbali nie 
tylko urzędnicy, ale też lokalna społeczność. 
Mimo wszystko, to był dobry rok!

#ROK 2020

ŚWIAT OBOK NAS
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(UCHWAŁA NR XXVIII.156.2020 RADY GMINY KOM-
PRACHCICE Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 R.)
Określa się wysokość stawek podatku 
od nieruchomości na rok 2021:
1) od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,98 zł od 1 m2 po-
wierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,98 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 
powierzchni z wyłączeniem gruntów za-
jętych pod tereny mieszkaniowe (ozna-
czone symbolem B), dla których określa 
się stawkę 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem 

rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewita-
lizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 
i 1566), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę miesz-
kaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmu-
jącym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 
powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,84 zł od 1m2 po-

wierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-

darczej – 24,70 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – 11,62 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 
5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 8,35 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej z wyłączeniem 
budynków gospodarczych, dla których 
określa się stawkę – 6,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

3)  od budowli – 2% ich wartości, określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 
wyżej cytowanej ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

(UCHWAŁA NR XXVII.153.2020 RADY GMINY KOM-
PRACHCICE Z DNIA 4 LISTOPADA 2020 R.)

Przyjęta przez radnych Gminy Kom-
prachcice metoda ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy to iloczyn licz-
by mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.
Miesięczna stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi dla właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny w wysokości:
 1)  1–2 osoby zamieszkujące daną nieru-

chomość – 26,50 zł za osobę;
2)  3–4 osoby zamieszkujące daną nieru-

chomość – 25,50 zł za osobę;
3)  5–6 osób zamieszkujących daną nie-

ruchomość – 24,50 zł/osobę;
4)  7 osób i więcej zamieszkujących daną 

nieruchomość – 23,00 zł za osobę.

W tej samej uchwale została przyjęta staw-
ka miesięczna, tzw. opłata podwyższona 
za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny w trzy-
krotnej wysokości stawek określonych 
wyżej, tj. w wysokości:
1)  1–2 osoby zamieszkujące daną nieru-

chomość – 79,50 zł za osobę;
2)  3–4 osoby zamieszkujące daną nieru-

chomość – 76,50 zł za osobę;
3)  5–6 osób zamieszkujących daną nie-

ruchomość – 73,50 zł/osobę;
4)  7 osób i więcej zamieszkujących daną 

nieruchomość – 69,00 zł za osobę.

#KOMPR ACHCICE

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2021

#KOMPR ACHCICE

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

CZYTELNICY PAMIĘTAJĄ, ŻE W 2020 ROKU WŚRÓD 
EDYCJI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO 
BORÓW NIEMODLIŃSKICH” POJAWIŁA SIĘ KSIĄŻKA 
„OPOWIEŚCI Z LASU”, DO KTÓREJ GRAFIKI STWO-
RZYŁA ANNA LAMBERTI. 

Dziesięć rysunków znalazło się również 
na pocztówkach wykonanych z ekologicz-
nego papieru, które można kupić w sklepie 
LGD na stronie internetowej boryniemod-
linskie.pl. 
Cena jednej – 1,40! Zapraszamy!

# PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

POCZTÓWKI  
Z LEGENDAMI

WIEŚCI 05/202010



PO RAZ DWUDZIESTY DRUGI W KOŚCIELE ŚW. 
MARCINA W OCHODZACH SOLIŚCI I ZESPOŁY 
ZAŚPIEWALI W OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE 
PIOSENKI RELIGIJNEJ. PREZENTACJE ODBYŁY SIĘ 
ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZWIĄZANYMI Z PANDEMIĄ. 
PRZYGOTOWANIE ARTRYSTÓW, TALENT, DOBÓR 
REPERTUARU I WYRAZ ARTYSTYCZNY OCENIALI: 
ANDREA HAMPEL, MAREK WIECZOREK I LECHOSŁAW 
MÓL. NIŻEJ PUBLIKUJEMY WYNIKI TEGOROCZNEGO 
FESTIWALU:

Kategoria I
I miejsce MAŁGORZATA MAJEWSKA
II miejsce MATYLDA SMOŁA
III miejsce ANNA CHMURA
Wyróżnienie PAULINA PALUSZCZAK

Kategoria II
I miejsce NATALIA PŁACHETKA
II miejsce EMILIA SITNIK
III miejsce MARTYNA LARYSZ
Wyróżnienie AGATA MICHALSKA

Wyróżnienie FILIP BAJRON
Kategoria III
I miejsce KAMILA KAŁUŻA
II miejsce KINGA DOLIPSKA
III miejsce MILENA RUDOLF
Wyróżnienie JULIA IMIELSKA
Wyróżnienie MAJA NOWICKA

Kategoria IV
I miejsce ZUZANNA URBANIK
II miejsce AGNIESZKA SZAFRAŃSKA

III miejsce KATARZYNA ALEKSANDRO-
WICZ
Wyróżnienie DAMIAN KAŹMIERCZAK
Kategoria V
I miejsce ZESPÓŁ WOKALNY SINGERS
II miejsce ZESPÓŁ WOKALNY SUNFLO-
WERS
III miejsce DUET SISTERS KLARA I MA-
TYLDA SMOŁA
Wyróżnienie ZESPÓŁ WOKALNO-IN-
STRUMENTALNY WORK IN PROGRES

KAŻDEGO ROKU OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI 
ANNY JANTAR I JAROSŁAWA KUKULSKIEGO „WCIĄŻ 
BLISKO NAS” CIESZY SIĘ OLBRZYMIĄ POPULAR-
NOŚCIĄ – ZNANE I LUBIANE PIOSENKI W NOWYCH 
ARANŻACJACH SĄ CHĘTNIE SŁUCHANE PRZEZ PUB-
LICZNOŚĆ. W TYM ROKU „WCIĄŻ BLISKO NAS” 
MIAŁO MIEĆ WYMIAR JUBILEUSZOWY – ODBYŁA 
SIĘ JEGO DZIESIĄTA EDYCJA. NIESTETY, ZE WZGLĘ-
DU NA PANDEMIĘ PRZESŁUCHANIOM NIE TOWA-
RZYSZYŁA PUBLICZNOŚĆ, ALE ZA TO POSIADACZE 
WEJŚCIÓWEK MOGLI OKLASKIWAĆ LAUREATÓW 
PODCZAS SPECJALNEGO KONCERTU, KTÓRY ODBYŁ 
SIĘ 24 PAŹDZIERNIKA.

Aby wziąć udział w festiwalu należało 
przesłać na adres Samorządowego 
Ośrodka Kultury demo nieprofesjo-
nalne, oczywiście z piosenkami Anny 

Jantar lub Jarosława Kukulskiego. 
W tym roku organizatorzy zwróci-
li  uwagę jur y zwłaszcza na jedne 
aspekt w ykonania utworów, czyli 
nowe interpretacje prezentowanych 
piosenek.

W festiwalu uczestniczyli wykonawcy 
z całego kraju, w czterech katego-
riach: I – soliści do 8 lat; II – soliści 
9–12 lat;  III  – soliści 13–16 lat;  IV 
– soliści powyżej 16 lat. Oceniało 
ich jury w składzie: Anna Maczura, 
Tomasz Stera, Paweł Ekert. W ra-
mach tegorocznej edycji przyznano 
również Grand Prix – otrzymał je Filip 
Rychcik.

Ponadto nagrodzono i wyróżniono:
Kategoria I:
I miejsce ANNA CHMURA
II miejsce LIJANA GARBAS
Kategoria II
I miejsce ANNA SOBKOWICZ
II miejsce DOMINIKA GŁĄB
II miejsce EMILIA SZCZEŚNIAK
III miejsce KATARZYNA JURUĆ
Kategoria III
I miejsce IDA SZEBLA
II miejsce OSKAR LELUSZKO
III miejsce HANNA KOTULA
Kategoria IV
I miejsce IZABELA ŁYSZCZARZ
II miejsce ALICJA CZAJKOWSKA
II miejsce JUSTYNA SITAREK
III miejsce JULIA CICHOCKA

WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW Z PEWNOŚCIĄ UCIESZY 
FAKT, ŻE JEST MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANI Z ZASOBÓW 
BIBLIOTEKI W KOMPRACHCICACH ORAZ JEJ FILII 
W DOMECKU.

Zgodnie z zasadą „Zamów. Odbierz. 
Czytaj” książka może bezpiecznie trafić 
do każdego. Przede wszystkim należy tytuł 
zamówić telefonicznie – GBP Komprachci-
ce 735 710 241, a Filia Domecko 881 215 
969 lub za pomocą poczty elektronicznej 

zamowienia@gbp-komprachcice.pl, albo 
też dzięki aplikacji MESSENGER (Facebo-
ok): profil Gminna Biblioteka Publiczna 
W Komprachcicach. 

Po zgłoszeniu należy poczekać na potwier-
dzenie zamówienia i wskazanie terminu 
odbioru książki. 
Potem wystarczy przyjść do placówki 
w umówionym terminie i odebrać swoje 
zamówienie przy wejściu do bibliotek.

#OGÓLNOPOL SKI PR ZEGL ĄD PIOSENKI RELIG IJNE J „ DOBR ZE JEST ŚPIE WAĆ NA SZEMU PANU ”

KOŚCIÓŁ PEŁEN DŹWIĘKÓW

#ŻEBY SZC ZĘŚLIW YM BYĆ

OCZEKIWANY FESTIWAL JEDNAK SIĘ ODBYŁ!

#GMINNA BIBLIOTEK A PUBLIC ZNA W KOMPR ACHCIC ACH

ODBIERZ KSIĄŻKĘ I CZYTAJ
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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”

KOŃCZY SIĘ JEDEN Z NAJTRUDNIEJSZYCH I Z PEW-
NOŚCIĄ NAJMNIEJ SPODZIEWANYCH OKRESÓW, 
Z JAKIMI W ŻYCIU PRZYSZŁO NAM SIĘ ZMIERZYĆ. 
DLA WIELU OSTATNIE MIESIĄCE 2020 ROKU BYŁY 
DRAMATYCZNE, DLA NIEKTÓRYCH TRAGICZNE, 
DLA WSZYSTKICH – PEŁNE NIEPOKOJU, A NAWET 
STRACHU. CZY TYLKO TAK PRZYJDZIE JE NAM 
ZAPAMIĘTAĆ?

Jako samorządowiec jestem dumny 
z tego, że mimo ograniczeń, wahnięć 
finansowych, problemów z wyłanianiem 
wykonawców ważnych dla wszystkich 
mieszkańców zadań inwestycyjnych i nie-
codzienną pracą Urzędu Gminy udało się 
nam przeprowadzić większość projek-
tów, które zaplanowaliśmy. Cieszy mnie, 
że w tych trudnych dniach na wysokości 
zadania stanęli pracownicy komprachci-
ckich placówek oświatowych, a człon-
kowie organizacji pozarządowych mimo 
wszystko podejmowali się działań, które 
mają tak wielkie znaczenie dla lokalnych 

społeczności. Sportowcy wciąż odnoszą 
sukcesy. W kulturalnym życiu naszej 
gminie dzieje się wiele i to na najwyższym 
poziomie.

Jako mieszkaniec Gminy Komprachcice 
noszę wysoko głowę, ponieważ to właśnie 
nasza społeczność pokazała, jak należy 
angażować się w pomoc potrzebującym.
Jako ojciec jestem wdzięczny dyrektorom 
i nauczycielom szkół i przedszkoli, za to, 
że zapanowali nad prawnym i organiza-
cyjnym chaosem, w który zostali rzuceni 
z dnia na dzień.

Wszyscy staraliśmy się w tych dziwnych 
dniach szukać porządku, trzymać zło-
żonego planu, dbać o wysoki standard 
naszych działań. Byliśmy i jesteśmy ra-
zem – to bardzo ważne, bo pandemia 
dotknęła nas niezwykle mocno, ale też 
pokazała, że najważniejsze w naszym 
życiu nie są sprawy materialne, ale ludzie.

Społeczność Gminy Komprachcice 
dowiodła, że stanowi jedność, a na jej 
mieszkańców można zawsze liczyć. Gdy 
tylko zaszła potrzeba, mieszkanki zorga-
nizowały na wielką skalę szycie maseczek 
– była to akcja słynna na całą Polskę. 
Kiedy obostrzenia zostały złagodzone 
stowarzyszenia, kluby sportowe, Samo-
rządowy Ośrodek Kultury natychmiast 
organizowały otwarte spotkania dla 
mieszkańców: festyny, imprezy spor-
towe, koncerty i festiwale, warsztaty. 
Szukaliśmy normalności w nienormalnych 
okolicznościach. I to nam się udało.

Za to wszystko Wam dziękuję i życzę, 
abyście w Nowy Rok weszli z nadzieją 
i dumą. Ten czas minie – a my już zawsze 
będziemy tworzyć prawdziwą wspólnotę.

Wójt Gminy Komprachcice
Leonard Pietruszka

Ciepłych i serdecznych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz zdrowego Nowego Roku
Wójt Gminy KomprachciceLeonard Pietruszka z pracownikami Urzędu Gminy w Komprachcicach

Przewodniczący Rady Gminy KomprachciceKrzysztof Szopa 
oraz Radni

życzą:
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BIEGACZE, KTÓRZY KAŻDEGO ROKU SPOTYKALI 
SIĘ 11 LISTOPADA W KOMPRACHCICACH NA BIEGU 
UPAMIĘTNIAJĄCYM ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI W TYM ROKU NIE MOGLI POBIEC 
RAZEM. MIMO WSZYSTKO OŚRODEK SPORTU I RE-
KREACJI IMPREZĘ ZORGANIZOWAŁ, ZAPRASZAJĄC 
SPORTOWCÓW DO PODJĘCIA WYZWANIA W SPOSÓB 
WIRTUALNY.

Organizatorzy zachęcili biegaczy, aby od 11 
do 15 listopada pokonali biegiem dystans 
10 kilometrów (dowolna trasa w terenie lub 
dystans na bieżni mechanicznej). Uczest-
nicy otrzymali okolicznościowy pakiet: me-
dal, koszulkę oraz chustę wielofunkcyjną.
W Wirtualnej Komprachcickiej Niepodle-

głościowej Dysze uczestniczyło 62 uczest-
ników, w tym osoby spoza województwa 
(Bełchatów, Gliwice, Warszawa, Stargard, 
Nasielsk).
 Najlepszy wynik wśród mężczyzn 
uzyskał Kamil Nadrowski (Bełchatów) – 38' 
24'', drugi był Roman Sarnecki (Przysiecz) 
– 38'32'', trzeci Patryk Pikos (Polska Nowa 
Wieś) – 43' 19''. Wśród kobiet najszybciej 
pobiegła Natalia Broj (Źlinice) – 46' 49'', 
druga na mecie była K. Gasiewicz (Doma-
szowice) – 55' 07'', a trzeci najlepszy czas 
należał do Ireny Bernhard (Komprachcice) 
– 58' 37''.
Szczególne gratulacje dla zawodników 
Gminy Komprachcice!

Uczeń Publicznej Stowarzyszeniowej 
Szkoły Podstawowej w Ochodzach Michał 
Margos był bohaterem pierwszej w tym 
roku okładki „Wieści”. To wspaniale móc 
w ostatnim tegorocznym wydaniu również 
wspomnieć o tym utalentowanym chłop-
cu. Michał Margos, obecnie uczeń klasy 
VIII otrzymał za swoje osiągnięcia w roku 
szkolnym 2019/2020 Nagrodę Marszałka 
Województwa Opolskiego „Prymus Opol-
szczyzny” w kategorii „WIEDZA”. Przypo-
mnijmy, że Michał jest laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycznego 
dla uczniów szkół podstawowych, finalistą 
z wyróżnieniem II stopnia XIV Olimpiady 
Informatycznej Juniorów oraz finalista XV 
Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Z POWODU PANDEMII I WYNIKAJĄCYCH ZE STANU 
EPIDEMICZNEGO OBOSTRZEŃ TEGOROCZNA LIGA 
FUTSALU BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ BEZ UDZIAŁU PUB-
LICZNOŚCI. MECZE ZOBACZYMY W SIECI, NA PRO-
FILU GKS KOMPRACHCICE NA FACEBOOK’U (/WWW.
FACEBOOK.COM/GKSKOMPRACHCICE/).

W tej edycji KLF są dwie ligi, w każdej po siedem 
drużyn, wiadomo więc, że w każdej kolejce 
jedna z ekip będzie pauzowała. Po zakończeniu 
rozgrywek organizatorzy zaplanowali dwudnio-
wy „Puchar Ligi”, do udziału w którym zostaną 
zaproszone wszystkie ekipy. W pierwszej lidze 
zagrają: Rally Team, Agmar Prószków, Opolskie 
Żubry, iCar Wawelno, Stara Gwardia Opole, Gala 
Dachy Ochodze, Maniex Team Opole. W drugiej 
lidze zobaczymy: KSC Chrząszczyce, Grupa JD 
Opole, SKS Chmielowice, GKS Komprachcice, 
Diva Personalservice, USCH Opole.

Liga wystartowała w weekend 5–6 grudnia. 
Najbliższe mecze odbędą się zgodnie z ter-
minarzem:

I liga:
20.12.2020 (pauzje: Agmar Prószków)
15.00: OPOLSKIE ŻUBRY – RALLY TEAM
16.00 ICAR WAWELNO – 
MANIEX TEAM OPOLE
17.00 STARA GWARDIA OPOLE – 
GALA DACHY OCHODZE
27.12.2020 (pauzuje: Gala Dachy Ochodze)
15.00: MANIEX TEAM OPOLE – 
STARA GWARDIA OPOLE
16.00 RALLY TEAM- ICAR WAWELNO
17.00 – AGMAR PRÓSZKÓW – 
OPOLSKIE ŻUBRY
2.01.2020 (pauzuje: Opolskie Żubry)
15.00: ICAR WAWELNO – 
AGMAR PRÓSZKÓW
16.00 STARA GWARDIA OPOLE – 
RALLY TEAM
17.00 – GALA DACHY OCHODZE – 
MANIEX TEAM OPOLE

II liga
20.12.2020 (pauzuje: CARPE DIEM)
12.00 USCH OPOLE – GKS KOMPRACHCICE

13.00 GEOWOX OUTSIDER OPOLE – 
SKS CHMIELOWICE
14.00 KSC CHRZĄSZCZYCE – 
GRUPA JD OPOLE
27.12.2020 (pauzuje: GRUPA JD OPOLE)
12.00 SKS CHMIELOWICE – 
KSC CHRZĄSZCZYCE
13.00 GKS KOMPRACHCICE – 
GEOWOX OUTSIDER OPOLE
15.00 CARPE DIEM – USCH OPOLE
2.01.2020 (pauzuje: USCH OPOLE)
12.00 GEOWOX OUTSIDER OPOLE – 
CARPE DIEM
13.00 KSC CHRZĄSZCZYCE – 
GKS KOMPRACHCICE
14.00 GRUPA JD OPOLE – 
SKS CHMIELOWICE
3.01.2020 (pauzuje: SKS CHMIELOWICE)
12.00 GKS KOMPRACHCICE – GRUPA JD 
OPOLE
13.00 CARPE DIEM – KSC CHRZĄSZCZYCE
14.00 USCH OPOLE – 
GEOWOX OUTSIDER OPOLE

#NIEPODLEG ŁOŚCIOWA DYCHA

MIMO WSZYSTKO: WYBIEGANE!
MICHAŁ MARGOS

PRYMUS

# KOMPR ACHCICK A LIGA FUTSALU

GRANIE NA EKRANIE

Mecze zobaczymy w sieci, na profilu GKS Komprachcice na Facebook’u (/www.facebook.com/gkskomprachcice/)
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