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Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,

aby nastrój tych Świąt

przybranych wiosenną radością i beztroską

utrwalił się w Waszych sercach na długi, długi czas

i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności.

Przewodniczący Rady Gminy Komprachcice

Krzysztof Szopa 

oraz Radni Gminy Komprachcice

Sołtysi Gminy Komprachcice

Wójt Gminy Komprachcice 

Leonard Pietruszka 

z pracownikami Urzędu Gminy w Komprachcicach

życzą:



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZ-
KANIOWEJ W KOMPRACHCICACH W CZASIE 
PANDEMII MUSI REALIZOWAĆ SWOJE ZADANIA 
TAK, ABY NIE NARAZIĆ ZARÓWNO PRACOWNI-
KÓW, JAK I MIESZKAŃCÓW GMINY NA RYZYKO 
ZAKAŻENIA COVID-19. TO NIEŁATWA SPRAWA, 
PONIEWAŻ WIELE OBOWIĄZKÓW ZGKIM WIĄŻE 
SIĘ Z BEZPOŚREDNIM KONTAKTEM Z LUDŹMI.

Pracownicy Zakładu między innymi 
muszą spisywać wodomierze, aby móc 
ustalić opłatę za wodę. Zazwyczaj pra-
cownicy spisywali dane samodzielnie, 
obostrzenia wymusiły jednak koniecz-
ność zreformowania tej działalności.
– Wystąpiliśmy do mieszkańców z in-
formacją i prośbą zarazem, żeby w tym 
trudnym czasie nie ryzykowali zdro-

wiem naszych pracowników i własnym 
i aby podawali stan zużytej wody, czyli 
dane z licznika albo przez naszą stronę 
internetową, albo telefonicznie. Wiele 
mieszkańców z tego skorzystało i na-
dal korzysta – mówi dyrektor ZGKiM, 
Henryk Wodausz.
Informacje są również dostarczane 
w sposób bezpieczny. Po ostatnich 
informacjach o wznowieniu obostrzeń 
przyjęty został ponownie wariant, 
w którym pracownicy ZGKiM, wchodzą 
najwyżej na podwórko domu lub wrzu-
cają dokumenty do skrzynki pocztowej, 
która powinna się znajdować na furtce 
albo bramie.
– W przypadku takiego zakładu jak nasz 
praca w czasie obostrzeń jest szcze-

gólnie utrudniona. Musimy pracować 
w ruchu ciągłym, w dzień i w nocy – dy-
żury są niezbędne, bo przecież w razie 
awarii, woda musi dostarczana do od-
biorców. Choroba pracowników byłaby 
dla nas ogromnym problemem, dlatego 
dmuchaliśmy na zimne, ograniczaliśmy 
kontakty, uniemożliwiliśmy osobom 
z zewnątrz wejście na teren zakładów. 
Na początku spotykało to się z brakiem 
zrozumienia ze strony mieszkańców, ale 
po pewnym czasie wszyscy zrozumieli, 
że nie robimy tego z wygodnictwa, tylko 
dla bezpieczeństwa nas wszystkim – 
tłumaczy Henryk Wodausz.

Dagmara Duchnowska

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZMIANY W WAWELNIE 
I DZIEKAŃSTWIE
W najbliższym czasie (po przyjęciu 
właściwych uchwał przez Radę Gminy) 
rozpoczną się zmiany MPZP dla dwóch 
sołectw: Dziekaństwo oraz Wawelno.
MPZP wsi Dziekaństwo został uchwa-
lony w 2017 r. (uchwała Rady Gminy 
Komprachcice Nr XXVIII/196/2017 
z dnia 06 września 2017 r.).

Projektowane zmiany dotyczą:
1) działki nr 181 km 1
2) działek zlokalizowanych w obrębie 
ul. Opolskiej i ul. Polnej
3) działek zlokalizowany w obrębie 
ul. Wodnej 
MPZP wsi Wawelno został uchwalony 
w 2019 r. (uchwała nr X.50.2019 Rady 
Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 
2019 r.). Projektowana zmiana dotyczy 
działki nr 912/292 km 3 zlokalizowanej 
przy ul. Nowowiejskiej.

#Z AKŁ AD GOSPODARKI KOMUNALNE J I  MIESZK ANIOWE J

SPOKOJNIE I OSTROŻNIE

PODZIĘKOWANIA 
DLA 

DITMARA WIESZAŁA
Dzięki wsparciu Pana Dimtara w paź-
dzierniku 2020 r. mieszkańcy so-
łectwa Wawelno posadzili wzdłuż 
cmentarza 300 cisów kolumnowych 
i to właśnie Pan Ditmar przekazał 
drzewka na ten cel oraz zamontował 
wąż nawadniający.

Żegnamy 

Grzegorza Lachowicza
Sportowa osobowość, twórca sukcesu komprachcickiego futsalu, prezes i twórca 
klubu Dreman Futsal odszedł nagle, w wieku 41 lat. Inspirujący, szanowany, pracują-
cy i żyjący z wielką pasją. Sukces drużyny był jego sukcesem – zawsze wkładał dużo 
serca w swoją sportową działalność. Nigdy się nie poddawał – porażki traktował jak 
doświadczenie, sukcesy z pokorą. W środowisku sportowym zasłużenie wyróżniany 
za osobiste zaangażowanie, sumienność, rzetelność, obowiązkowość, starania i trafne 
decyzje. To właśnie dzięki tym cechom budował sukces drużyny, która spajała środo-
wisko sportowe, a także budowała pożądany wizerunek Gminy Komprachcice w woje-
wództwie i w kraju.
W 2017 roku Rada Gminy Komprachcice nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy 
Komprachcice Panu Grzegorzowi Lachowiczowi jako wyróżnienie w uznaniu zasług 
przez społeczność Gminy Komprachcice, w szczególności w dziedzinie rozwoju i pro-
mocji sportu. Sportowiec zmarł tuż po kolejnym bardzo dobrym meczu swoich zawod-
ników, który odbył się w Toruniu 14 marca.

Rodzinie w imieniu mieszkańców Gminy Komprachcice składam najszczersze kondo-
lencje.

Wójt Gminy Komprachcice
Leonard Pietruszka
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Z OKAZJI PIĘTNASTOLECIA SWOJEGO ISTNIE-
NIA PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH 
ROZPOCZYNA PRZYGOTOWANIA DO KOLEJNEGO 
PROJEKTU. 

Czytelnicy z pewnością pamiętają projekt 
realizowany w 2014 r., kiedy to wspólnie 
z Borami chroniliśmy parasolowe gatunki 
ptaków i motyli, czyli: derkacza, kszyka 
i modraszka. To dzięki temu projektowi 
rozpoczęto odtwarzanie i zachowanie 
najcenniejszych wilgotnych łąk Borów 
Niemodlińskich, w tym także przywraca-
nie ich istnienia w świadomości miesz-
kańców. Dzisiaj możemy przeglądać 
mapy wyznaczonych łąk (zapraszamy 
na stronę internetową: boryniemodlin-
skie.pl) i zwiedzać te wyjątkowe obszary.
Tym razem projekt obejmie torfowiska – 
na terenie Borów Niemodlińskich mamy 
dwa rezerwaty torfowiskowe: „Złote Bag-
na” oraz „Prądy”. Teraz czas na utworze-

nie trzeciego. „Topiel”, znany w historii 
jako „Kwiczalnia” (położony między Prze-
chodem, Sowinem i Włostową) nie jest 
obecnie w dobrym stanie. Torfowisko 
jest przesuszone (mimo, że Nadleśnictwo 
Tułowice wykonało zastawki spiętrzające 
wodę) i zarasta inwazyjną tawułą. Pomysł 
Borów zakłada określenie aktualnego 
stanu zachowania występujących na tor-
fowisku gatunków roślin i zwierząt, spo-
rządzenie inwentaryzacji przyrodniczej 
i mapy elektronicznej, dokumentującej 
przeprowadzone obserwacje. Dokumen-
tacja zostanie przekazana do Regionalnej 
Dyrekcji Środowiska w Opolu.

Pomysłodawcy zachęcają do wsparcia 
przedsięwzięcia i wrzucenia własnej 
przysłowiowej złotówki w ramach orga-
nizowanej zbiórki na portalu: 
zrzutka. pl (https://zrzutka.pl/3usgs9)

KAŻDEGO ROKU ZACHĘCAMY WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW DO PŁACENIA PODATKÓW 
W GMINIE KOMPRACHCICE. NIE WSZYSCY 
WIEDZĄ, ŻE 38 GROSZY Z KAŻDEJ ZŁOTÓWKI 
WRACA DO BUDŻETU GMINY I TYLKO DZIĘKI 
TEMU MOŻEMY INWESTOWAĆ, REMONTOWAĆ, 
POPRAWIAĆ JAKOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH, MIEĆ 
NOWOCZESNE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBEK, 
BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ.

Ze względu na specyfikę gminy Kom-
prachcice, gdzie coraz więcej miesz-
kańców przybywa z innych rejonów 
województwa, a zwłaszcza z Opola, 
przypominamy, że nawet jeśli nie je-
steście zameldowani na terenie gminy, 
możecie – a nawet powinniście – zgłosić 
zmianę swojego życiowego centrum 
w urzędzie skarbowym. Każdy podat-
nik ma realny wpływ na rozwój Gminy 
Komprachcice! Bądź po naszej stronie!
Im większe wpływy z podatku PIT 
uzyskuje gmina, tym zasobniejszym 
dysponuje budżetem – i tym więcej 
jest w stanie zrobić dla swoich miesz-

kańców. Podatnik, który zdecyduje się 
rozliczać razem z nami, będzie mieć 
satysfakcję, że ma swój wkład w rozwój 
Gminy Komprachcice, czyli obszaru, 
w którym mieszka i z którego zasobów 
korzysta. Będzie pewny, że pozostawio-
ne tu pieniądze wrócą do mieszkańców 
w postaci konkretnych przedsięwzięć 
poprawiających standard życia.
Aby zacząć płacić podatek w Gmi-
nie Komprachcice, wystarczy podać 
w formularzu PIT faktyczne dane za-
mieszkania, tj. adres z terenu Gminy 
Komprachcice oraz dane Drugiego 
Urzędu Skarbowego w Opolu.
Inną formą poinformowania urzędu 
skarbowego o zmianie miejsca za-
mieszkania jest złożenie jednostro-
nicowego formularza ZAP-3, który 
jest dostępny na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów lub w każdym 
urzędzie skarbowym. Wypełnienie for-
mularza jest proste – wystarczy podać 
imię i nazwisko, numer PESEL, adres 
zamieszkania oraz numer rachunku 

bankowego, na który będą wpływać 
np. zwroty podatku. Wypełniony for-
mularz ZAP- 3 można złożyć osobi-
ście lub wysłać pocztą do właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania 
urzędu skarbowego. Jeśli podatnika 
rozlicza pracodawca, wystarczy, że po-
informujemy go o zmianie adresu za-
mieszkania (dla celów podatkowych) 
na właściwy. Wtedy pracodawca wyśle 
nasze zeznanie do właściwego urzędu 
skarbowego.

SPORT W CZASIE PANDEMII
W związku z wprowadzeniem obostrzeń na terenie całego kraju, 

informujemy, że od 20 marca do 9 kwietnia boiska kompleksu ORLIK będą nieczynne.

#PARTNERST WO BORÓW NIEMODLIŃSKICH

15 LAT I CORAZ WIĘCEJ ENERGII!

#PŁ AĆ PODATEK W GMINIE KOMPR ACHCICE!

TWOJA ZŁOTÓWKA, TWOJE INWESTYCJE

Płać podatki w Gminie Komprachcice! 

Bądź po naszej stronie!
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MIMO OGRANICZEŃ W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI 
KULTURY W POLSCE, SAMORZĄDOWY OŚRODEK 
KULTURY W KOMPRACHCICACH ORGANIZUJE 
SWOJE CYKLICZNE WYDARZENIA W NOWYM 
FORMACIE: ON LINE LUB W TAK ZWANY SPOSÓB 
HYBRYDOWY. TAK TEŻ ODBYŁ SIĘ XII OGÓLNOPOL-
SKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ! KOLĘ-
DA, KOLĘDA”, W KTÓRYM WZIĘŁO UDZIAŁ WIELU 
WYKONAWCÓW Z CAŁEJ POLSKI. ELIMINACJE 
MIAŁY FORMĘ POZAKONCERTOWĄ, ALE WIELKI 
FINAŁ, CZYLI PREZENTACJE LAUREATÓW ODBYŁY 
SIĘ NA SCENIE SOK, CO PRAWDA BEZ UDZIAŁU 
PUBLICZNOŚCI, ALE KAŻDY, KTO CHCIAŁ, MÓGŁ 
OGLĄDAĆ TRANSMISJĘ W INTERNECIE.

Wokalistów i zespoły oceniało jury 
w składzie Anna Maczura, Natalia 
Gosztyła i Łukasz Szuba.
Kategoria I
I miejsce – Małgorzata Majewska
II miejsce – Apolonia Jakubczak
III miejsce – Michalina Cedro
Wyróżnienie – Paulina Knapik
Wyróżnienie – Sandra Grabowska

Wyróżnienie – Lena Jakubus
Wyróżnienie – Amelia Jakób
Wyróżnienie – Anna Chmura
Kategoria II
I miejsce – Jagoda Rataj
II miejsce – Julia Tłuczkiewicz
II miejsce – Zuzanna Bochman
Wyróżnienie – Wiktor Wydra
Wyróżnienie – Lena Sikora
Wyróżnienie – Kalina Kusterska
Kategoria III
I miejsce – Izabela Drogosz

II miejsce – Ida Szebla
III miejsce – Julia Bielakowska
Wyróżnienie – Oliwia Moczydłowska
Kategoria IV
I miejsce – Studio Art
II miejsce – Majule
III miejsce – Forte
Wyróżnienie – Sunflowers
Wyróżnienie – In Tono
Wyróżnienie – Sweet Voice

Dagmara Duchnowska

Samorząd Szkolny Publicz-
nego Liceum nr 9 w Opo-
lu organizuje konkurs wo-
kalny dla opolskich szkół, 
w których młodzi artyści 
biorą udział na zasadach 
podobnych do popularne-
go programu „The Voice Of 
Poland”. Uczestnicy przesłali 
swoje zgłoszenia oraz na-
grania w listopadzie 2020 r. 
Konkurs jest adresowany 
do osób w wieku 10–19 lat. 

W tzw. drugim finale rywa-
lizuje dziewięć dziewcząt, 
wśród nich uczestniczka 
zajęć wokalnych w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury 
w Komprachcicach: Kamila 
Kałuża. 

Wokalistkę można wesprzeć 
swoim (nomen omen!) gło-
sem na profilu The Voice Of 
Nine II Finał, na portalu spo-
łecznościowym Facebook.

Marta Aleksandrowicz z Wawelna 
(13 l.), młoda aktorka teatru „Akcik” 
była w gronie wykonawców, którzy 
wzięli udział w nagraniu specjalnego 
koncertu dla babć i dziadków, który zo-
stał przygotowany przez pracowników 
SOK i wyemitowanych w Internecie. 
Marta w teatrze „Akcik” jest już od bli-
sko trzech lat, czytelnicy z pewnością 
pamiętają ją z roli Gerdy w „Królowej 

Śniegu”. W koncercie recytowała wier-
sze Wandy Chotomskiej. 

W programie artystycznym zapre-
zentowali swoje umiejętności przede 
wszystkim uczestnicy zajęć on line, 
prowadzonych przez SOK: Oliwia Ba-
ron, Maja Kobzik, Liliana Lubczańska, 
Daniel Furgatz, Oskar Leluszko.

#SAMOR Z ĄDOW Y OŚRODEK KULTURY

XII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ! KOLĘDA, KOLĘDA”

#THE VOICE OF NINE

WYŚPIEWAĆ SUKCES

#DL A BABĆ I  DZIADKÓW

KONCERT ON LINE

WIEŚCI 01/20214



W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WSI DOMECKO 
W „STAREJ SZKOLE” POWSTAŁY NOWE ŁAZIENKI. 
ZAKUPIONY MATERIAŁ ZOSTAŁ WYKORZYSTANY 
DO STWORZENIA NOWYCH TOALET, DOSTOSO-
WANYCH DO OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW.

Dawna szkoła w Domecku, czyli Dom 
Spotkań to ważne miejsce na mapie tej 
miejscowości. Mieści się tutaj filia Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, jest kuchnia 
i sala. Dom tętni życiem, odbywają się 
w nim spotkania mieszkańców, war-
sztaty organizowane przez DFK, turnieje 
skata. Dzięki pracom, jakie w minionym 
roku grupa mieszkańców przeprowadziła 
w „starej szkole” znacząco podniósł się 
standard tego obiektu. Wystarczyło 
wsparcie z funduszu sołeckiego i umie-
jętności panów, aby powstały niezwykle 
efektowne łazienki i został wyremon-
towany korytarz. Wnętrza nabrały nie-
zwykłego charakteru dzięki ciepłym 
kolorom. W tej części Domu Spotkań 
jest też nowa podłoga. Projekt został 
zainicjowany przez DFK, którego prze-
wodnicząca, Aleksandra Czech mówi:
– Mamy swoją grupę ludzi, kilkana-
ście osób, które chętnie zaangażują 
się w pracę na rzecz wsi. Zawsze mo-
żemy na nich liczyć. I tym razem tak 
było: materiały to jedno, ale praca, jaka 
została społecznie włożona w remont 
to zupełnie inna sprawa.
Patrycja Smolin dodaje:
– Gdyby nie ta grupa mężczyzn, która 
zabrała się za remontowanie z pewnoś-
cią by nie wyszło tak, jak wygląda teraz. 

Trochę trwało, ale jest efekt.
DFK stara się sięgać po różne fundu-
sze, aby prowadzić swoją działalność, 
wykorzystywali w minionym roku każdą 
chwilę bez obostrzeń, aby nie dać się 
nudzić mieszkańcom, wszystkim, nie 
tylko członkom mniejszości niemieckiej. 
Kilkadziesiąt osób wyjechało na spływ 
kajakowy Małą Panwią, połączony z po-
znawaniem historii miejsc, które grupa 
odwiedzała płynąć opolską „Amazonką”. 
Udało się również zorganizować okto-
berfest, odbył się konkurs na kartkę 
wielkanocną i lampion z okazji świętego 
Marcina.

Dagmara Duchnowska

#DOMECKO

NOWE ŁAZIENKI W „STAREJ SZKOLE”

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
•    mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
•    stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu 

za granicą. 

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 
Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz 
spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym 
zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania 
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie 
wykonasz samospis. 

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? 
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. 

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub 
bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania 
danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak 
stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 
ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, 
ponieważ chroni je tajemnica statystyczna.
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki 
publicznej są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej 
są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy 
w spisie? Zapoznać się z ustawą 
spisową? Zweryfikować rachmistrza? 
Wejdź na spis.gov.pl i bądź na 
bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

PRZED PRZED

PO PO
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMU-
NALNYCH (PSZOK) ZOSTAŁ PONOWNIE OTWARTY 
1 MARCA, PO MODERNIZACJI, KTÓRA ZOSTAŁA 
SFINANSOWANA W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO. GMINA KOMPRACHCICE OTRZYMA-
ŁA NA TĘ INWESTYCJĘ DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 
JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH.

Przez cztery miesiące trwały prace 
modernizacyjne PSZOK, jak mówi 
Roman Fedorowski z Urzędu Gminy 
w Komprachcicach w ramach inwe-
stycji zostało zmodernizowane niemal 
wszystko:
– Plac PSZOK-u został w zasadzie wy-
czyszczony ze wszystkich starych ele-
mentów – powstały tam nowe obiekty
kontenery, dzięki którym segregacja 
odpadów będzie jeszcze bardziej sku-
teczna.

Ograniczona liczba kontenerów i po-
jemników powodowała konieczność 
częstego odbioru odpadów, co w bez-
pośredni sposób wpływało na zanie-
czyszczenie środowiska (transport) 

oraz zwiększone koszty utrzymania 
punktu. Po modernizacji stanęły tu-
taj nowe kontenery i pojemniki, dwa 
pomieszczenia zaadaptowano na ma-
gazyn odpadów niebezpiecznych oraz 
magazyn zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego.

PSZOK zmienił się nie tylko wizualnie, 
ale również pod względem funkcjonal-
nym. Kontenery są ustawione w spo-
sób, umożliwiający łatwiejsze dotarcie 
do nich, zostały czytelnie oznakowane. 
W ramach projektu zainicjowana zo-
stała akcja „Drugie Życie Odpadów” 
– na placu stanął przeszklony kontener, 
wyglądający jak sklep, w którym moż-
na pozostawiać te przedmioty, które 
pracownik PSZOK zakwalifikuje jako 
nadające się wciąż do użytku. Dzięki 
temu, liczba odpadów spadnie, a miesz-
kańcy gminy będą mogli wyszukać 
wśród pozostawionych przedmiotów to, 
co jeszcze im się przyda i wziąć ze sobą 
za darmo: meble, sprzęty elektryczne.
– Warunek, który musi być spełniony 
to: trzeba być mieszkańcem gminy 

Komprachcice i nie zalegać z opłatami 
za odbiór odpadów – tłumaczy Roman 
Fedorowski.

Pracownik PSZOK na miejscu sprawdza 
w systemie, czy osoba, która przywozi 
do punktu odpady nie zalega z opła-
tami.
Do punktu można przywozić prak-
tycznie wszystko, co kwalifikuję się 
do segregacji, PSZOK nie przyjmuje 
tylko odpadów zmieszanych. Segregacji 
podlegają: odpady wielkogabarytowe, 
plastik, szkło, odpady budowlane, od-
pady BIO, odpady niebezpieczne, czyli 
chemikalia, lekarstwa, żarówki – ener-
gooszczędne lub ledowe.

Oczywiście w ramach opłaty za śmieci, 
mieszkańcy gminy korzystają nie tylko 
z odbioru odpadów z domowych kubłów 
i PSZOK-u, ale też mogą skorzystać 
z usługi odbioru przedmiotów wielko-
gabarytowych spod domów. Kiedy te 
odbiory są przeprowadzane informuje 
harmonogram wywozu odpadów.

Dagmara Duchnowska

#PUNK T SELEK T Y WNE J ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

NOWY STARY PSZOK

 

 
 
 
 

 

Tytuł projektu:
MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOMPRACHCICE

Wydatki ogółem: 1 203 180,48 zł Wydatki kwalifikowalne: 1 176 470,49
Dofinansowanie: 999 999,90

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
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PSZOK
(GODZINY OTWARCIA)

poniedziałki – 13.00 do 17.00
środy – 13.00 do 17.00 (po wejściu w życie 

uchwały w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi będą to godziny: 15.00 – 19.00)

piątki – 7.00 do 13.00
w każdą I i III sobotę miesiąca

– 11.00 do 13.00
(oprócz świąt, oraz dni ustawowo wolnych 

z zastrzeżeniem sytuacji, gdy kontener na dany 
rodzaj odpadu jest pełny lub gdy kontener został 

zabrany do opróżnienia)

W ramach projektu 
przed Urzędem 

Gminy 
w Komprachcicach 

stanęła 
specjalistyczna 
szafa na drobne 

elektroodpady, która 
pełni również rolę 

edukacyjną.
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O SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE KOMPRACHCICE 
MÓWI REGINA JUREK, INSPEKTOR DS. OCHRONY 
ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY W KOMPRACHCI-
CACH.

 Segregujemy chętniej? czy można powie-
dzieć, że nasza świadomość ekologiczna 
i dbałość o środowisko naturalne rośnie? 
czy zbliżamy się do wskaźnika odzysku 
odpadów opakowaniowych, który powi-
nien być osiągnięty?
–Liczba wytwarzanych odpadów przez 
mieszkańców gminy z roku na rok rośnie, 
ale zwiększa się również poziom odzysku. 
Jeszcze nie mamy gotowych sprawozdań 
za rok 2020, ale za rok 2019 osiągnęliśmy 
prawie 48 procent odzysku z odebranych 
śmieci. Wskaźnik odzysku odpadów segre-
gowanych 2020 wynosi 50%. Trudno jest 
wysegregować z całego strumienia odpadów 
aż połowę.
48 procent to i tak bardzo dużo!
– Można tak powiedzieć. Bardzo mało gmin 
osiąga te wskaźniki. Brak osiągnięcia wyzna-
czonych wskaźników grozi karą dla gminy.
Czy są takie sytuacje, że w których ludzie 
wrzucają śmieci niezgodnie z zasada-
mi segregacji, bo po prostu nie wiedzą, 

że niektóre rzeczy podlegają odzysko-
wi, czyli można jeszcze je przetworzyć 
i wykorzystać w inny sposób? czy można 
powiedzieć, że to problem?
–Dużo zależy też od instalacji, na którą trafią 
nasze odpady, od rodzaju i czystości wyse-
gregowanych odpadów, a przede wszystkim 
od ilości odpadów, które można poddać 
przetworzeniu.
Ta informacja wraca do gminy?
– Tak – dostajemy informacje w systemie 
BDO – firmy odbierające odpady powinny 
nam w systemie BDO złożyć sprawozdanie, 
w którym ujmują cały strumień odpadów 
odebranych z terenu gminy. Sprawozdanie 
zawiera wszystkie instalacje, do których 
trafiły nasze odpady. Może to być np. linia 
do segregacji odpadów, kompostownia, czy 
instalacja mechaniczno- biologicznego prze-
twarzania. Strumień odpadów, który pozo-
staje po przetworzeniu, a ze względu na po-
siadane właściwości fizyczne i chemiczne 
i nie może być składowany na składowisku 
ulega termicznemu przekształceniu na pa-
liwo alternatywne wykorzystywane przez 
cementownię Górażdże.
Jakie odpady bierzemy pod uwagę obli-
czając poziom odzysku?

– Poziom odzysku obliczamy z odpadów typu 
papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, 
które zostały przygotowane do ponownego 
użycia i poddane recyklingowi, w stosunku 
co całego strumienia odpadów.
Pomożemy mieszkańcowi gminy wyob-
razić sobie drogę śmieci, które wypro-
dukował?
– Odpady trafiają do odpowiedniego kosza 
na odpady i zostają odebrane przez firmę 
Remondis, gdzie transportowane są do Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów. W zależności 
od rodzaju odebranych odpadów, rozdzielane 
są na tak zwane strumienie i przetwarzane 
na miejscu, to jest linii segregacji firmy Re-
mondis Opole lub są przetransportowywane 
do innych instalacji, w zależności od tego 
co można jeszcze z nimi zrobić. Jeżeli śmieci 
nie nadają się już do żadnego zagospo-
darowania to na instalacji mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania przerabiane 
są na stabilizat, który ze względu na swoje 
właściwości może być bezpiecznie składo-
wany. Część odpadów ulega przetworzeniu 
na paliwo w Cementowni Górażdże.

Dziękuję za rozmowę.
Dagmara Duchnowska

ROZMOWA Z ROMANEM FEDOROWSKIM, PODIN-
SPEKTOREM DS. KSIĘGOWOŚCI I GOSPODARKI 
ODPADAMI URZĘDU GMINY W KOMPRACHCICACH.

Sprawa cena za odpady wzbudza wiel-
kie emocje w całej Polsce. Czy w Gminie 
Komprachcice stawki w 2021 roku bardzo 
wzrosły?
– Można powiedzieć, że dla niektórych miesz-
kańców nawet spadły.
Jak to możliwe?
– Zróżnicowaliśmy stawkę opłaty za śmieci 
w zależności od liczby osób w gospodar-
stwie. W tych, w których mieszka więcej 
osób, stawka indywidualna jest niższa niż 
w zeszłym roku. W innych wzrosła – najwyż-
sza podwyżka wynosi cztery złote od osoby 
i występuje w przypadku gospodarstw jedno- 
i dwuosobowych. Poprzednia stawka w tych 
przypadkach wynosiła 22,50 zł, a teraz jest 
26,50.
Wiemy, że gospodarka odpadami musi się 
samofinansować, oznacza to, że w opłacie 

z śmieci należy ująć wszystkie koszty 
od odbioru odpadów, przez funkcjonowa-
nie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
koszty administracyjne, zaległości tych, 
którzy nie płacą. Czy przyjęta stawka 
równoważy wszystkie wydatki?
– To się okaże po nowym roku, ale według 
naszych wyliczeń powinny. Niestety, liczba 
osób, które nie płacą za odbiór śmieci utrzy-
mują się na jednakowym poziomie, chociaż 
zdarzają się przypadki, gdzie tak zwani „sta-
rzy” dłużnicy spłacili swoje zaległości i dzisiaj 
regulują zobowiązania na bieżąco. Egzekucja 
należności jest systematycznie prowadzona 
i nikt nie może liczyć na to, że nie zapłaci.
Czy są jakieś obniżki obowiązującej stawki 
za śmieci?
– Tak, jest obniżka za posiadanie kompo-
stownika, czyli jeśli ktoś kompostuje odpady, 
to płaci o jeden złoty – od osoby w gospo-
darstwie domowym – mniej.
Rozumiem, że można polegać na oświad-
czeniu mieszkańców, że kompostują. Czy 

jest zaplanowana jakaś inna forma spraw-
dzenia, czy tak jest rzeczywiście?
– Będziemy przeprowadzać wyrywkowo kon-
trole, nie sprawdzimy wszystkich, bo ze wzglę-
du na czas, jaki trzeba poświęcić na kontrolę, 
byłoby to niemożliwe do przeprowadzenia, ale 
w różnym czasie, w różnych punktach będzie-
my sprawdzali zgodność z oświadczeniem.
Czym jest kompostownik w obecnych 
czasach?
– Miejsce wyodrębnione, wykonane we włas-
nym zakresie, kompostownik można też kupić 
w marketach budowlanych – w którym gro-
madzone i kompostowane są odpady BIO.
W jaki sposób mieszkańcy mogą dowie-
dzieć się więcej o segregacji odpadów?
– Wszystkiego można dowiedzieć się 
o wszystkim w Urzędzie Gminy, warto py-
tać. Planujemy też edycję materiałów, które 
dotrą do mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę.
Dagmara Duchnowska

#PUNK T SELEK T Y WNE J ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

JESTEŚMY KONSEKWETNI, WIĘC OSIĄGAMY WSKAŹNIKI 

#OPŁ ATA Z A ŚMIECI

CENA ŻYCIA W CZYSTSZYM ŚWIECIE 
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ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Rodzaj odpadu Charakterystyka 

Papier i tektura Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe 

Szkło Opakowania szklane bez zawartości opakowania

Odzież, tekstylia

Rozpuszczalniki W oryginalnym opakowaniu 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady za-
wierające rtęć 

Świetlówki liniowe do długości 1,5m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, 
termometry rtęciowe 

Urządzenia zawierające freony Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, le-
piszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

W oryginalnym opakowaniu 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, le-
piszcze i żywice 

W oryginalnym opakowaniu 

Leki W oryginalnym opakowaniu 

Baterie i akumulatory 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektro-
niczne 

Monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory kieszonkowe, konsole do gier, 
urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym. Pralki, piekarniki, 
suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotogra-
ficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, 
tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki 
elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające fre-
onu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne 
nie zawierające substancji niebezpiecznych

Drewno Drewno niemalowane, niezanieczyszczone 

Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne niezanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, 
gumy

Metale 

Bioodpady Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych 

Gleba i ziemia, w tym kamienie Gleba i ziemia niezanieczyszczone 

Wielkogabarytowe – meble Meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych  
400 kg/gospodarstwo/rok

Wielkogabarytowe z metalu Grzejniki, felgi, wanny żeliwne

Opony Opony pochodzące z samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych  
4 szt/osobę/rok

Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegla-
nego, odpadowych materiałów ceramicz-
nych i elementów wyposażenia 

Odpady mineralne niezanieczyszczone 400 kg/gospodarstwo/rok

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji Płytki CD, DVD

Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanie-
czyszczone (np. środkami ochrony roślin 
I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne 
i toksyczne) 

Opakowania po substancjach niebezpiecznych

Odpadowy toner drukarski 

Materiały izolacyjne Styropian i wełna mineralna 0,5 m3/gospodarstwo/rok

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania pro-
duktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
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W TYM ROKU MIESZKAŃCY WAWELNA I POLSKIEJ 
NOWEJ WSI BĘDĄ SIĘ JUŻ CIESZYĆ ŚCIEŻKĄ 
PIESZO-ROWEROWĄ ŁĄCZĄCĄ OBA SOŁECTWA. 
TA WYCZEKIWANA PRZEZ LATA INWESTYCJA 
ZAKOŃCZY SIĘ JESIENIĄ. W PLANACH SOŁECTWO 
MA JESZCZE WIELE INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
– MIMO PANDEMII, NIE ZWALNIAJĄ. WŁAŚNIE 
POWSTAJE WIATA REKREACYJNA NA BOISKU.

Dzięki przystąpieniu sołectwa Wawelno 
do głosowania w 2017 r. w ramch Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatel-
skiego na projekt pn.: „Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego przy drogach Nr 
435 i 429” i wielkiej akcji mieszkań-
ców sołectwo otrzymało 100 000,00 zł 
dofinansowania, za które Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wykonał koncepcję do-
kumentacji technicznej inwestycji.
– Dziękujemy Wójtowi naszej gminy 
za zaangażowanie i podjęcie się tego 
zadania, pozyskanie dofinasowania 
w ramach Stowarzyszenia „Aglome-
racja Opolska” oraz za przekazanie 
środków z budżetu gminy na to najważ-
niejsze dla nas zadanie – mówi Józef 
Kremer, sołtys Wawelna.
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze 
„Wieści” Wawelno przystąpiło do kon-
kursu „Fundusz Sołecki – Najlepsza ini-
cjatywa (etap wojewódzki), zdobywając 
z projektem „Wieloletnia modernizacja 
obiektu sportowo – rekreacyjno -wy-
poczynkowego i kulturalnego w okresie 
2010 – 2020 r.” pierwsze miejsce oraz 
nagrodę pieniężną: 5000,00 zł. Zarząd 
Województwa Opolskiego zgłosił so-
łectwo jako zwycięzcę do Ogólnopol-
skiego Konkursu „Fundusz Sołecki – 

Najlepsza Inicjatywa” organizowanego 
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołty-
sów z siedzibą w Koninie przy współ-
pracy Samorządów Wojewódzkich pod 
patronatem miesięcznika „Gazeta So-
łecka”. Rozstrzygnięcie tego konkursu 
zapowiedziane jest wiosną tego roku.
Obiekt sportowy to oczko w głowie 
wszystkich mieszkańców Wawelna, tu-
taj mieści się centrum społecznego ży-
cia. Wszystkie prace oraz pozyskiwanie 
większości środków są koordynowane 
przez Ludowy Zespół Sportowy „GA-
ZOWNIK” Wawelno, który od 2011 roku 
jest organizacją Pożytku Publicznego.
W listopadzie 2020 r. GAZOWNIK Wa-
welno, zgodnie z podpisaną Umową 
z Urzędem Marszałkowskim w Opolu 
rozpoczął budowę wiaty rekreacyjnej 
na boisku sportowym (na zdjęciach) 
finansowany z projektu w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lat 2014–2020, który został złożony 
w LGD Partnerstwa Borów Niemodliń-
skich. Koszt inwestycji, refundowany 
w 80%, wynosi 161 600,18 zł, dotacja 
unijna wyniesie 129 280 zł. Planowane 
zakończenie budowy lipiec tego roku.

Dagmara Duchnowska

SOŁECTWO PLANUJE WYDANIE ALBUMU „WAWEL-
NO, BOWALLNO W OBIEKTYWIE DAWNIEJ I DZIŚ”.

Twórcy zwracają się do wszystkich 
mieszkańców w kraju i zagranicą, któ-
rzy posiadają zdjęcia, dokumentujące 
historię miejscowości o udostępnie-
nie za zgodą wraz z opisem (jeśli jest 
to możliwe, prosimy o wpisanie roku, 
miejsca, nazw imprez) w celu skopio-
wania do planowanej edycji. Udostęp-
nienie zdjęć nastąpi za pokwitowaniem, 

po skopiowaniu zostaną oczywiście 
zwrócone właścicielom. Zaznaczamy, 
że przekazanie zdjęć jest równoznaczne 
ze zgodą na publikowanie fotografii 
i wizerunków w książce. 

Zachęcamy do przesyłania wersji er-
lektronicznych zdjęć i przesyłanie ich 
za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na wskazane niżej adresy e-mail lub 
na adres sołtysa: Józef Kremer 46–070 
Wawelno ul. Piaskowa 10

Osobami odpowiedzialnymi do kon-
taktu są:

Józef Kremer (sołtys): tel. 512245789 
e-mail jozef.kremer20@gmail.com
Ditmar Gawlista: tel. 722120160 e-mail 
stolarstwo.gawlista@wp.pl

Sołectwo planuje utworzenie strony 
internetowej – chętnych do utworzenia 
i prowadzenia strony prosimy o kontakt.

#WAWELNO

BYŁO, JEST I BĘDZIE

#WAWELNO

PISZEMY KSIĄŻKĘ O WAWELNIE!

A co czeka mieszkańców w tym roku?
• Kontynuacja budowy ciągu pieszo-

-rowerowego Wawelno – PNW przy 
drogach wojewódzkich 435 i 429

• Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku 
LZS Gazownik Waweln (na zdjęciach)

• Remont i odnowienie placu pamięci 
(ul. Łącząca i Kościelna) w ramach 
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 
(5000 zł) oraz Funduszu Sołeckiego 
(5000 zł) oraz środki własne: wycię-
cie istniejącego drzewostanu, wymu-
rowanie granitowych murków oporo-
wych i wykonanie nowych schodów, 
posadzenie dwóch klonów kolistych 
i krzewów ozdobnych.

• Termomodernizacja Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wawelnie.

• Wykup pomieszczeń warsztatu sa-
mochodowego na potrzeby Remizy 
jednostki OSP Wawelno.

• Wycinka jemioły z drzewostanu lip 
na boisku sportowym.

• Posadzenie alei wiśniowo – czereś-
niowej – 25 drzewek wzdłuż boiska 
sportowego.

• Odbudowa melioracyjnego rowu 
gminnego R-D5 od ul Polnej do gra-
nicy z Chróściną Opolską oraz rowów 
Spółki Wodnej.
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Zewnętrzne punkty dostępowe:
1)  budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Domecku, Domecko, ul. Opolska;
2)  Dom Spotkań w Osinach, Osiny,  

ul. Opolska 20;
3)  Urząd Gminy w Komprachcicach, Kom-

prachcice, ul. Kolejowa 3;
4)  budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Ochodzach, Ochodze, ul. Średnia 6;
5)  budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Polskiej Nowej Wsi, Polska Nowa Wieś,  
ul. Stawowa 14;

6)  Dom Spotkań w Dziekaństwie, Dziekań-
stwo, ul. Polna 3;

7)  pawilon sportowy Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Komprachcicach, Komprachci-
ce ul. Rolnicza;

8)  budynek Samorządowego Ośrodka Kul-
tury, Komprachcice, ul. Niemodlińska 2.

Wewnętrzne punkty dostępowe:
1)  świetlica w Wawelnie, budynek na boisku 

LZS Wawelno, Wawelno, ul. Sportowa 10;
2)  Gminna Biblioteka Publiczna w Kom-

prachcicach, Komprachcice, ul. Opol-
ska 3;

3)  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kom-
prachcicach, Komprachcice, ul. Spor-
towa 18.

Niebawem rozpocznie się termomoder-
nizacja Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Wawelnie. Nowy rok szkolny 2022/2023 
uczniowie i przedszkolaki rozpoczną w nowo-
czesnej placówce, która osiągnie ekologiczne 
standardy. W ramach tego zadania, które 
kosztować będzie milion dwieście tysięcy 
złotych zostanie wymieniony również piec 
na urządzenie zasilane gazem.

W Dziekaństwie zostanie położny światło-
wód – od maja mieszkańcy sołectwa będą 

cieszyć się szybkim Internetem. Wykonawcą 
inwestycji jest Grupa Multiplay.

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Domecku, która 

przygotowuje pięć psów do pracy poszuki-
wawczej otrzymała od Inspekcji Transportu 
Drogowego samochód, dzięki którym wyjazdy 
na szkolenia będą dużo łatwiejsze – do tej 
pory przewodnicy psów wozili je własnymi 
samochodami.

Do końca 2021 roku przedsiębiorcy z tere-
nu Gminy Komprachcice zostali zwolnieni 

z konieczności dokonywania opłat z akcyzy 
alkoholowej (II i III transzy). To wsparcie kom-
prachcickiego samorządu dla branż, które 

zostały szczególnie dotknięte przez ograni-
czenia związane z pandemią.

Jeszcze w tym roku nastąpi przebudowa 
odcinka drogi powiatowej w Domecku. 

Na odcinku od skrzyżowania ulic Opolskiej 
i Zamkowej do kościoła zostanie wybudowany 
nowy chodnik, a między ulicami: Cmentarną 
i Opolską zostanie wybudowany nowy odci-
nek drogi, z oświetlonym przejściem na ulicy 
Cmentarnej.

Dagmara Duchnowska

SAMORZĄD KOMPRACHCIC POZYSKAŁ DOFINANSOWA-
NIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA 
CYFROWA „WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC 
W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO 
INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH” NA PRO-
JEKT ZATYTUŁOWANY „PUBLICZNY INTERNET W GMINIE 
KOMPRACHCICE”. 

Zadanie zakłada uruchomienie na terenie 
gminy 11 bezpiecznych hotspotów (publicznych 
punktów dostępu do Internetu), gwarantują-
cych szybkość przesyłu danych do każdego 

użytkownika końcowego minimum 30 Mb/s 
dla pobierania i minimum 10 Mb/s dla wysy-
łania. W ramach projektu powstanie osiem 
punktów zewnętrznych i trzy wewnętrzne 
(miejsca wskazuje tabelka obok). Sieć do-
stępowa będzie siecią otwartą, co oznacza, 
że nie będą wymagane żadnych informacje 
uwierzytelniających, jak np. stosowanie ha-
sła. Sieć będzie też spełniała wysoki poziom 
bezpieczeństwa – ograniczy lub zablokuje 
dostęp do stron internetowych udostępnia-
jących zabronione treści np. pornograficzne, 

rasistowskie, faszystowskie, promujące narko-
tyki, terroryzm oraz aplikacji mogących służyć 
do nielegalnego pobierania treści chronionych 
prawami autorskimi z sieci P2P, szkodliwe 
oprogramowanie.

Z hotspotów skorzystamy 
już latem tego roku, po-
nieważ termin zakończe-
nia zadania zaplanowany 
jest na 30 czerwca br.

EMILIA URBANIK
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Cho-

rym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6; 30–507 Kraków

na rachunek:
55 2490 0005 0000 4530 7261 9403

Wszystkie wpłaty muszą być dokonane 
koniecznie z dopiskiem

Dla Emilii Urbanik
Dla wpłat z zagranicy:
Nr SWIFT: ALBPPLPW

Nr IBAN: PL55 2490 0005 0000 4530 
7261 9403

z dopiskiem „Dla Emilii Urbanik”
więcej na stronie: pomocdlaemiliki.pl

A jeśli jeszcze nie rozliczyliście się z Urzę-
dem Skarbowym, podajemy numer KRS 
Emilki, dzięki któremu będzie można od-
prowadzić na jej leczenie 1% podatku.

KRS: 0000097900

NIKODEM MUC
Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji 

Neurologicznej i Funkcjonalnej
nr rachunku: 

34 1680 1235 0000 3000 1461 2426
z dopiskiem „dla Nikodema Muc”

numer SWIFT: IVSE PL PP 
(dla wpłat z zagranicy)

Można także przekazać Nikodemowi 1% 
naszego podatku wpisując na formularzy 

pit KRS fundacji:
KRS: 0000273196 

z dopiskiem na cel szczegółowy: 
„dla Nikodema Muc”

#KOMPR ACHCICE I  OKOLICE

HOT SPOTY JUŻ NIEBAWEM

#JEDNYM ZDANIEM

ZAPRASZAMY DO WSPIERANIA MIESZKAŃCÓW GMINY KOMPRACHCICE, 
KTÓRZY POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY.

ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA 
INFORMACJI NA ADRES: 

GAZETA.KOMPRACHCICE@WP.PL – BĘDZIEMY 
W „WIEŚCIACH” PUBLIKOWAĆ INFORMACJE 

O TYM, JAK MOŻNA POMÓC INNYM.
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Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,

aby nastrój tych Świąt

przybranych wiosenną radością i beztroską

utrwalił się w Waszych sercach na długi, długi czas

i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności.

Przewodniczący Rady Gminy Komprachcice

Krzysztof Szopa 

oraz Radni Gminy Komprachcice

Sołtysi Gminy Komprachcice

Wójt Gminy Komprachcice 

Leonard Pietruszka 

z pracownikami Urzędu Gminy w Komprachcicach

życzą:

– Z PIOTREM SZCZUBIAŁEM, TRENEREM „SUK-
CESU” ROZMAWIA DAGMARA DUCHNOWSKA

Mimo pandemii wciąż trenujecie, jak sobie 
radziliście w tym roku, w czasie obostrzeń?
– W sezonie 2019/2020 zdążyliśmy zakończyć 
rozgrywki młodzieżowe, natomiast rywali-
zacja dzieci była ograniczona do minimum. 
Był to bardzo udany dla nas sezon, juniorki 
i kadetki zajęły trzecie miejsca w Mistrzo-
stwach Województwa. Kadetki dosłownie 
na kilka dni przed lockdownem zdążyły jeszcze 
wziąć udział w ćwierćfinale Mistrzostw Polski 
w Świeciu, w którym zajęliśmy szóste miej-
sce. Po tym nastał bardzo trudny okres dla 
wszystkich, również dla klubów sportowych. 
Na dwa miesiące musieliśmy zawiesić treningi, 
wysyłaliśmy jedynie wskazówki, aby nasze 
zawodniczki mogły ćwiczyć indywidualnie. 
Do zajęć wróciliśmy w maju, ale początko-
wo mogliśmy trenować jedynie na Orliku 
oraz boisku do piłki plażowej znajdujących 
się w Komprachcicach, na hali OSiR trenin-
gi wznowiliśmy w lipcu. Jak wspomniałem, 
rozgrywki minisiatkówki były ograniczone 
do minimum, pod koniec czerwca odbył się 
jedynie finał wojewódzki turnieju Kinder Joy 
Of Moving (Mistrzostwa Polski dzieci). Nasza 
„czwórka” zajęła drugie miejsce, uzyskując 
tym samym awans do finału ogólnopolskie-
go, który jednak ostatecznie się nie odbył, 
„dwójka” natomiast stanęła na najniższym 
stopniu podium.
A czy w tym roku te rozgrywki będą się 
odbywać normalnie?
– Mam nadzieję, że tak, we wszystkich wo-
jewództwach turnieje eliminacyjne odbywa-
ją się zgodnie z harmonogramem, również 
w naszym. Najważniejsza dla nas impreza 

– półfinał Mistrzostw Województwa, który 
będziemy organizować w Komprachcicach 
dopiero przed nami.
Czy sytuacja pandemii, obostrzeń wpłynęła 
na morale drużyn?
– Na pewno nie została bez śladu, jednak 
robimy wszystko, aby ta sytuacja w jak naj-
mniejszym stopniu odbiła się negatywnie 
na formie naszych zawodniczek.
Jak w tej chwili przygotowujecie się do roz-
grywek?
– Nie jest to łatwe, tym bardziej, że liczba 
dziewczyn uczęszczających na nasze treningi 
systematycznie wzrasta. Udział w sportowych 
zajęciach zorganizowanych poza domem jest 
bardzo potrzebny i oczekiwany, szczególnie 
w dobie pandemii. Największym problemem 
jest ograniczona dostępność hali, którą dzie-
limy z innymi klubami, a w wyniku obostrzeń 
zostały wydłużone przerwy pomiędzy poszcze-
gólnymi zajęciami. W tej chwili prowadzimy 
treningi dla 60 zawodniczek, które są podzie-
lone na trzy grupy wiekowe: dzieci młodsze 
(7–10 lat), dzieci starsze (11–13) oraz grupa 
młodzieżowa. Bardzo trudno obecnie jest nam 
poświęcić każdej z nich tyle czasu, ile byśmy 
chcieli. Mimo trudności w tym sezonie mamy 
czym się pochwalić. Drużyny juniorek i mło-
dziczek zajęły w Mistrzostwach Województwa 
4 miejsca, co w obecnych okolicznościach 
jest dla nas dużym sukcesem, tym bardziej, 
że młodszy z tych zespołów wywalczył awans 
do zaplanowanego na początek kwietnia 
ćwierćfinału Mistrzostw Polski.
Będziemy liczyć na to, że drużyny mini-
siatkarek będą niebawem mogły wziąć 
udział w zaplanowanych mistrzostwach 
i turniejach, a co z „singlami”?
– „Single” to są gry pojedyncze najmłodszych 
dzieci, czyli w wieku dziesięciu lat i młodszych. 
Nie ma oficjalnych Mistrzostw Polski, ale 
są rozgrywane turnieje pod patronatem związ-
ku, w których z sukcesami bierzemy udział.
Najmłodsi w singlach, ale też i debiut w li-
dze kobiet…
– Dokładnie, w tym sezonie zadebiutowaliśmy 
w 3 lidze kobiet i na dwie kolejki przed końcem 
fazy zasadniczej zapewniliśmy sobie udział 
w czterodrużynowym finale, który odbędzie 
się pod koniec marca.
Został Pan wojewódzkim koordynatorem 
Kinder Joy Of Moving…
– Tak, w minionym roku odbyły się wybory 
do Zarządu Opolskiego Związku Piłki Siatko-
wej, zostałem jego członkiem oraz przewod-
niczącym wydziału minisiatkówki. Do moich 
zadań należy m.in. organizacja rozgrywek 
Kindera na Opolszczyźnie. Oprócz tego jestem 
jednym z pomysłodawców i koordynatorem 
Opolskiej Ligi Minisiatkówki – cyklu imprez 
dla dziewczyn i chłopców z finałem w Kom-
prachcicach.
A czy Pan znajduje czas, żeby też pograć 
w siatkówkę?
– Niekiedy na treningach ćwiczę z dziew-

LISTA SUKCES (ÓW)

Mini piłka siatkowa:
–  turniej Kinder + Sport – „czwórka” (rocznik 

2007) – wicemistrzostwo województwa, 
„dwójka” (rocznik 2009) – 3 miejsce w mi-
strzostwach województwa.

Turnieje ogólnopolskie:
–  Ogólnopolski Turniej Winobraniowy w mini 

siatkówce dziewcząt „O Puchar Prezydenta 
Miasta Zielona Góra” (5/6 IX 20) – „dwójki” 
(rocznik 2010) – 1 miejsce, „trójki” (rocz-
nik 2009) – 3 miejsce, „czwórki” (rocznik 
2008)– 9 miejsce;

–  „Łaskovia Olimp Cup” w Łasku (27 XII 
20) – „dwójki” – 11 i 14 miejsce, „trójki” – 5 
miejsce,

–  „Enea Mini Cup” w Poznaniu (3 I 21) – 
„trójki” – 4 miejsce, „czwórki” – 14 miejsce;

–  Miyagi Cup” w Zbąszynku (15 I 21) – single 
młodsze (rocznik 2012) – 2 miejsce; single 
starsze (rocznik 2012) – 1, 2, 3, 6 i 9 miejsca; 
„dwójki – 2 i 7 miejsca;

–  Walentynkowy Turniej Minisiatkówki w Zbą-
szynku (13 II21) – single (rocznik 2012) – 1, 8 
i 12 miejsca; „dwójki” – 2, 6, 14 i 18 miejsca;

–  Zgierz Cup (6 III 21) – „dwójki” – 2 i 14 
miejsca, „trójka” – 7 miejsce.

Młodziczki:
–  VI miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Opolskiego 2019/2020;
–  Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Mło-

dziczek o Puchar Burmistrza Łasku, Pana 
Gabriela Szkudlarka, Łask, 19/20.09.2020 
– 6 miejsce.

–  IV miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego 2020/2021 i awans do Ćwierć-
finału Mistrzostw Polski;

Kadetki:
–  III miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Opolskiego 2019/2020;
–  VII miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Opolskiego 2020/2021;
Juniorki:
–  III miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Opolskiego 2019/2020;
–  IV miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Opolskiego 2020/2021;

III liga kobiet 2020/2021
–  awans do czterozespołowego turnieju fi-

nałowego, który odbędzie się w dniach 
27–28 III

#PI ŁK A SIATKOWA

LUKS SUKCES CZEKA NA TURNIEJE
czynami, latem natomiast rozkładam boisko 
na ogrodzie. Niestety ze względu na stan 
prawego kolana nie gram tak często, jak bym 
chciał. Za to gdy tylko znajdę czas, wsiadam 
na rower.

Dziękuję za rozmowę.
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