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DOMECKO
POŻEGNANIE KS. RADCY WILHELMA
SKORUPY
2 czerwca wierni pożegnali, zmarłego nagle w wieku 81. lat emerytowanego
proboszcza parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku, księdza
radcę Wilhelma Skorupę.
Ks. radca Wilhelm Skorupa urodził się 12 listopada 1930 r. w Borowianach.
Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu. Jego misją
w Domecku było ukończenie budowy kościoła oraz zorganizowanie
samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. W 1980 roku stał się też
pierwszym proboszczem tej parafii. Przez wiele lat pełnił funkcję
wicedziekana i dziekana dekanatu prószkowskiego. Sześć lat temu
przeszedł na emeryturę, ale mieszkając nadal w Domecku, angażował
się duszpastersko. Biskup opolski odznaczył go w 1987 r. tytułem
dziekana honorowego, a w 1996 – radcy duchownego. Ks. Radca
Wilhelm Skorupa za 45.letnią działalność duszpasterską i osobisty
wkład w budowę i remonty obiektów należących do parafii, a także za
osobisty udział w tworzeniu placówki Caritas w Komprachcicach oraz za
wiele innych działań i przedsięwzięć zmierzających do wychowywania
młodych pokoleń i za pomoc ludziom potrzebującym otrzymał w 2010
roku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Komprachcice.
Dagmara Syguła
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W KOMPRACHCICACH
DZIEŃ MAMY I TATY
W placówce po raz pierwszy połączono święto mamy z dniem ojca.
Przygotowali tę uroczystość uczniowie biorący udział w zajęciach
świetlicowych, którzy zapewnili wzruszający program artystyczny.
Gościom wręczono upominki wykonane przez dzieci: mamy otrzymały
biżuterię i laurkę, ojcowie – piękne obrazy przedstawiające pejzaż letni.
Rodzice musieli też rozpoznać siebie na portretach narysowanych przez
swoje dzieci, a w nagrodę za poprawne rozszyfrowanie zagadki, obrazki
mogli zabrać do domu.

TRWA BUDOWA ULICY CMENTARNEJ
W CHMIELOWICACH.
Inwestycja zakończy się zgodnie z planem w lipcu tego roku.

PLACE....DO ZABAWY
10 czerwca formalnie zakończono budowę wszystkich placów zabaw, które
były realizowane w gminie Komprachcice w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach projektu powstało w sumie siedem (w tym w Wawelnie – dwa)
bezpiecznych przestrzeni dla dzieci. Koszt całości wyniósł 399 750 zł.
Dag
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SYMBOL NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI
SZTANDAR 91 BATALIONU
LOGISTYCZNEGO
Uroczystość, która odbyła się w Komprachcicach 21 maja była wydarzeniem
wyjątkowym i ważnym dla historii naszej ziemi. Na placu przykościelnym,
zgodnie z ceremoniałem wojskowym dowódca 91 batalionu logistycznego
ppłk Jan Franków odebrał z rąk ministra Czesława Piątasa nadany przez
Prezydenta RP.
Nadanie sztandaru nie było dla żołnierzy batalionu logistycznego kolejną
wojskową ceremonią, ale historycznym przyjęciem symbolu sławy
wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa – najważniejszym
dniem w życiu jednostki.
Rok temu, podczas obchodów święta jednostki, z inicjatywy Posła na
Sejm RP Ryszarda Galli powołano do życia Komitet Fundatorów Sztandaru
w składzie: Przewodniczący - Józef Sebesta oraz członkowie: Ryszard
Galla, Stanisław Rakoczy, Tomasz Garbowski, Ryszard Wilczyński, Leszek
Korzeniowski, Mieczysław Łuczak, Paweł Smolarek, Apolonia Klepacz, Jan
Franków, ks. Winfried Watoła. W „Akcie ufundowania sztandaru” czytamy:
„nie ma bardziej godnego sposobu uhonorowania żołnierskiej służby, jak
ufundowanie jednostce wojskowej sztandaru przez społeczeństwo regionu,
w którym funkcjonuje” . Komitet wystąpił do Ministra Obrony Narodowej
z wnioskiem o zgodę na ufundowanie sztandaru, a po jej uzyskaniu nastąpił
czas rozmów ze sponsorami i jednoczesne opracowywanie dokumentacji,
na podstawie której miał zostać wykonany sztandar.
- Każdy szczegół określa dokładnie „Ustawa o znakach i sztandarach”.
Powstał projekt sztandaru, który musiało zaakceptować Ministerstwo
Obrony Narodowej – wyjaśnia dowódca jednostki.
Nie tylko sam sztandar został opracowany w obszernej dokumentacji, ale
także pamiątkowe gwoździe i szarfa. Kilka miesięcy trwało wykonanie
całości, blisko 15.kilogramowy, ręcznie haftowany złotą i srebrną nicią
sztandar kosztował 12 tysięcy złotych.
Sfinansowały ten wydatek w równych częściach władze samorządowe
Opolszczyzny oraz gminy Komprachcice, co upamiętniają umieszczone
na sztandarze herby. Komitet wsparło w sumie 19 darczyńców - osoby
fizyczne i firmy. Gablotę, gdzie umieszczono sztandar ufundował Zakład
Stolarki Meblowej „Buchman”.
Przepisy jasno określają, kto przekazuje jednostce sztandar – Prezydent RP
lub w jego imieniu Minister Obrony Narodowej, lub jego przedstawiciel.
W majowej uroczystości uczestniczył minister Czesław Piątas, generał
Wojska Polskiego.
91 Batalion Logistyczny wywodzi swój rodowód z pododdziałów i oddziałów
służb kwatermistrzowskich wykonujących zadania z wykorzystaniem
sprzętu samochodowego. Nawiązuje do tradycji kolumn i dywizjonów
samochodów wojska II Rzeczypospolitej Polskiej powołanych rozkazem
Głównego Kwatermistrza WP z 28.03.1919 roku. W tym też dniu jednostka
obchodzi tradycyjnie swoje święto, a w tym roku otrzymała nazwę
wyróżniającą „ziemi opolskiej”. Komprachcicka jednostka bezpośrednio
natomiast wywodzi się z 59 batalionu zaopatrzenia 10 Sudeckiej Dywizji
Pancernej. Patronem batalionu jest Antoni Gala, dowodzący w latach
1974-1987 59 batalionem – człowiek wybitny i doskonały oficer, który
może i powinien być wzorem nie tylko dla żołnierzy.
Dagmara Syguła
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UCHWAŁY RADY GMINY KOMPRACHCICE
POSIEDZENIE 19 MAJA 2011 R.
UCHWAŁA NR V/24/11
w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące
wychowanie przedszkolne
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne
w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne,
w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego
podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa
w odrębnych przepisach, są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie na
zasadach określonych w statucie przedszkola lub szkoły podstawowej
prowadzącej oddział przedszkolny.
§ 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego są odpłatne.
2. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty zajęć opiekuńczo wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających
prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci
i rozwijające ich zainteresowania;
2) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;
3) zabawy i zajęcia tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny
i społeczny dzieci;
4) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci;
5) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne
dzieci;
6) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich
poszerzających podstawę programową.
3. Za każdą godzinę świadczeń ustala się opłatę w wysokości 0,11%
w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).
4. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko
z danej rodziny za pierwsze dziecko pobiera się opłatę, o której mowa w ust.
3 w pełnej wysokości, za każde następne dziecko w wysokości 75%.
5. Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia
oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych przez inne niż
przedszkole podmioty, realizowanych poza zadeklarowaną liczbą godzin
w przedszkolu.
6. Opłata, o której mowa wnoszona jest przez rodziców/opiekunów
prawnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
7. Jeżeli terminy wnoszenia opłat przypadają w dniu wolnym od pracy,
opłaty wnosi się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu
wolnym.
§ 3. 1. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1,
ustala się mnożąc zadeklarowaną dzienną liczbę godzin pobytu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez wysokość
opłaty za jedną godzinę i liczbę dni roboczych w miesiącu.
2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych,
w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola/
oddziału przedszkolnego.
3. Zwrot nadpłaty następuje w formie zaliczenia na poczet należności za
następny miesiąc lub na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego
do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
4. Szczegółowe zasady korzystania z uslug publicznego przedszkola/
oddziału przedszkolnego oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu
dziecka w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy
dyrektorem przedszkola a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
(...)
§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/116/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 sierpnia
2008 r. w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację
podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie od 1 września 2011 r.
Uchwała Nr V/26/11
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Informacje o zmianach w dochodach oraz wydatkach bieżących
i majątkowych, a także ustalenia planu inwestycyjnego na rok 2011 na
stronie www.bip.komprachcice.pl
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Uchwała Nr V/28/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
W uchwale Nr II/6/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2010
r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza
się następujące zmiany:
1. ustala się prognozę finansową na lata 2011 – 2014
2. ustala się prognozę kwoty długu gminy na rok 2011 i lata następne
3. ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014
Odpowiednie załączniki do pobrania na stronie
www.bip.komprachcice.pl

Stowarzyszenie „Promocja
Przedsiębiorczości”
45 – 064 Opole, ul. Damrota 4
PUNKT KONSULTACYJNY
Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
zaprasza
przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność
gospodarczą,
w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników, uczące się,
rolników
do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej, która świadczona
będzie dnia 20 czerwca 2011 r.
w godzinach 10.00 – 14.00
w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, przy ul. Kolejowej 3
ZAKRES USŁUGI INFORMACYJNEJ
1. Działalność gospodarcza:
podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie
działalności
i kontrola przedsiębiorstw
rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach
2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu
państwa. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze
proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.
4. Inne informacje, w tym:
- Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu
zrzeszających przedsiębiorców danej branży
- Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające
informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów
gospodarczych

EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW
ŻYCIA LUDNOŚCI EU - SILC 2011
W terminie od 4 maja do 28 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju
prowadzone będzie europejskie badanie warunków życia ludności, którego
celem jest uzyskanie informacji, które pozwolą ocenić zarówno warunki
życia polskiego społeczeństwa, jak również porównać je z warunkami
życia w innych krajach Unii Europejskiej. Badanie realizowane jest na
próbie wylosowanych mieszkań. Ankieterzy Wydziału Badań Ankietowych
pytają między innymi o to w jakich warunkach respondenci mieszkają,
jak oceniają swoją sytuację materialną, stan zdrowia oraz możliwości
korzystania z podstawowej opieki lekarskiej, a także czy pracują i jak radzą
sobie z codziennymi problemami. W badaniu obowiązuje bezwzględnie
przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej,
a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania
zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.
Wyniki analiz przeprowadzonych w oparciu o badanie będą między
innymi prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach wydawanych
przez Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat (Urząd Statystyczny Unii
Europejskiej) w formie papierowej i elektronicznej (www.stat.gov.pl oraz
epp.eurostat.ec.europa.eu).
Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora badania Anny
Misuń, tel. 510993217, 77 4230996 lub A.Misun@stat.gov.pl
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CHMIELOWICE
FESTYN RODZINNY
Uczniowie, rodzice i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chmielowicach uczcili 14 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny
obchodzony tradycyjnie dzień później.
Na dzieci i ich rodziny czekał moc atrakcji: najmłodsi brali udział
w licznych konkursach i zawodach, mogli też korzystać z nowego,
szkolnego placu zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
mecze: piłki nożnej, w którym ojcowie zagrali przeciwko synom
i piłki koszykowej, gdzie stanęły po przeciwnych stronach boiska
drużyny mam i córek.
Wiele emocji wzbudził pokaz akcji gaśniczej przygotowany przez
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Komprachcic i Żerkowic.
Przez cały czas trwania imprezy można było posmakować przepysznych
ciast przygotowanych przez mamy uczniów i napić się kawy
w specjalnie przygotowanej kawiarence. Na głodomorów czekały
kiełbaski z grilla.
Całość spotkania umilały liczne występy dzieci. Przedstawienia, m. in.:
„Kopciuszek” i „Czerwony Kapturek” przygotowane zostały zarówno
w języku polskim, jak i niemieckim. Swoje prezentacje wokalne
przygotowali uczniowie młodszych klas. Rodzice podziwiali wystawę
prac plastycznych o tematyce rodzinnej.
Festyn zakończył się wręczeniem nagród i dyplomów, a uczennica
szóstej klasy - Kasia Krenc odczytała publicznie jeden z wielu swoich
wierszy.
Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki wysiłkowi grona pedagogicznego
i pozostałych pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców, festyn był
okazją do spędzenia miłych, rodzinnych chwil i będzie pretekstem
do pięknych wspomnień.
Agnieszka Wasilkowska (red.: Dagmara Syguła)
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JUBILEUSZ EKO PARTY
X EKO-PARTY pod hasłem „Z naturą za pan brat – tańczy, śpiewa
cały świat” odbyło się 20 maja w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach.
Jubileuszowe EKO-PARTY w naszej gminie zaszczycił swoją obecnością poseł
na sejm RP Ryszard Galla, Wójt Gminy Komprachcice Paweł Smolarek oraz
reprezentanci Ochotniczych Straży Pożarnych z Komprachcic i Żerkowic:
druhowie Joachim Kowalik i Mirosław Borkowski.
Tegoroczne EKO-PARTY rozpoczęło się krótką prezentacją i wspomnieniami
dotyczącymi 10-cioletniej historii tego konkursu. Następnie wójt gminy
Komprachcice wraz z Ryszardem Gallą wręczyli statuetki za 10-cioletnią
organizację konkursu ekologicznego dyrektorowi szkoły w Chmielowicach
Zbigniewowi Adamkiewiczowi, a dyrektorowi PSP w Domecku Henrykowi
Hajzykowi za udział we wszystkich 10. edycjach konkursu.
W tym roku, pomimo okrągłej rocznicy, na ekologicznej imprezie nie były
obecne wszystkie szkoły. W związku z tym organizatorzy mogli pozwolić
sobie na przygotowanie bogatszych i ciekawszych nagród. W skład jury
weszli: Maria Grot – Sekretarz Gminy, Anna Białoskórska – kierownik
Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Renata Gliniorz – instruktor
Samorządowego Ośrodka Kultury, Regina Jurek – inspektor Urzędu
Gminy w Komprachcicach, Barbara Langner – dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz Danuta Łacińska. Nad całością czuwały nauczycielki PSP
w Chmielowicach : Elżbieta Adamkiewicz oraz Agnieszka Mostowska.
Zapraszamy za rok na kolejne 11 Eko-Party pod hasłem „Planeta Ziemia
naszym domem – dbajmy o jej istnienie”. Uczestnikami tegorocznej
byli uczniowie szkół podstawowych naszej gminy: PSP Domecko i PSP
Chmielowice. Swoich przedstawicieli w konkurencjach fotografia,
mulitmedia i piosenka wystawiły szkoły: PSP Komprachcice , PSP Wawelno
i PSP Polska Nowa Wieś.
Elżbieta Adamkiewicz i Agnieszka Mostowska (red.: Dagmara Syguła)
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WYNIKI X EKO-PARTY
Tegoroczny konkurs podzielony został na 5 kategorii:
konkurs plastyczny dla klas I-III
wyniki:
I miejsce - Emilia Gogolok z Chmielowic
II miejsce - Emilia Waliczek z Domecka, II exequo Karolina Ciesiółka
z Komprachcic,
III miejsce - Ewa Sosińska z Chmielowic
konkurs fotograficzny dla klas IV-VI
wyniki:
I miejsce - Patrycja Dębowska z Chmielowic
II miejsce - Sabina Faron z Komprachcic
III miejsce - Jakub Dudek z Chmielowic
konkurs na prezentację multimedialną dla klas IV – VI
wyniki:
I miejsce - Patrycja Dębowska z Chmielowic
II miejsce - Marcin Langner z Polskiej Nowej Wsi
III miejsce - Jakub Urbanek z Chmielowic
konkurs piosenki ekologicznej dla klas I-III
wyniki:
I miejsce - Sonia Gielnik z Domecka,
II miejsce - Kamil Januszek z Domecka
III miejsce - Paulina Strzałka z Chmielowice oraz ex equo Adrianna
Kądziora z Komprachcic
konkurs piosenki ekologicznej dla klas IV-VI
wyniki:
I miejsce - Denis Gotwald z Komprachcic
II miejsce - Wiktoria Czech z Domecka
III - miejsce Maja Laksy z Wawelna
konkurs teatralny dla klas I-III
Wyniki:
I miejsce ex equo PSP w Chmielowicach oraz PSP w Domecku

ORGANIZATORZY X EKO-PARTY
DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM SPONSOROM ZA
WSPARCIE RZECZOWE I FINANSOWE.
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
W Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku odbyła się wystawa roślin
i zwierząt, podczas której – już tradycyjnie – uczniowie prezentowali
swoich braci mniejszych oraz wyhodowane rośliny.
Wystawa zwierząt organizowana jest od siedmiu lat, a prezentacje roślin
odbyły się po raz czwarty. W tym roku obejrzeliśmy aż 26 wystawców, którzy
przedstawiali: psy, koty, chomiki, króliki i papużki. Uczniowie ciekawie
opowiadali o swoich pupilach i okazach roślin. Wystawę zakończyło
głosowanie na najpiękniejsze zwierzę oraz na roślinę. Jury natomiast
decydowało, czyja prezentacja okazała się najciekawsza.
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
najpiękniejsze zwierzę – piesek Nikoli i Ani Kasik (uczennic klasy I i VI)
najpiękniejsza roślina – epipremnum Kamila Janoszka (ucznia klasy III)
najciekawsze prezentacje przygotowały - Paulina Drąg z klasy III, która
opowiadała o swoim króliku oraz Emilka i Teresa Waliczek (uczennice klasy
II i IV), które interesująco przedstawiły publiczności pochodzenie mirtu.
Wszyscy uczestnicy wystawy zostali nagrodzeni, zwycięzcy otrzymali
nagrody książkowe, a pozostali wystawcy słodki upominek.

ZAPRASZAMY NA

FESTYN W OSINACH
25-26 CZERWCA
BOISKO PRZY PLACU ZABAW
MOC ATRAKCJI - DLA MAŁYCH I DUŻYCH:
- KONKURENCJE SPORTOWE
- KONKURSY
- GASTRONOMIA
- ZABAWY DLA DZIECI
W SOBOTĘ - OD GODZINY 16.00
W NIEDZIELĘ - OD GODZINY 14.OO
UWAGA! UWAGA!
OD GODZINY 19.00 KAŻDEGO DNIA
ZABAWA TANECZNA - WSTĘP BEZPŁATNY

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE

PIERWSZE ZMAGANIA KABARETOWE
Szkoły podstawowe zostały zaproszone
do przeglądu kabaretowego, którego
organizatorem był Samorządowy
Ośrodek Kultury w Komprachcicach.
Zgłosiły się do konkursu trzy placówki:
z Chmielowic, Węgier (gmina Turawa)
i z Polskiej Nowej Wsi. Zespoły
otrzymały statuetki oraz słodycze.
Organizatorzy dziękują wszystkim
opiekunom, którzy odpowiedzieli
na zaproszenie do kabaretowych
zmagań, a wszystkim podopiecznym
gratulują wspaniałej gry aktorskiej.
Do zobaczenia za rok.
W konkursie startowali: Kabaret
„Maciej i Smok” SSP w Węgrach,
Kabaret „Ludzi najpiękniejszych”
PSP Chmielowice
oraz Kabaret
„Szkolne perypetie”PSP Polska Nowa
Wieś.
Dag
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PRZEMOC W RODZINIE

To druga część publikacji poświęconej zjawisku przemocy w rodzinie
– problemowi skrzętnie skrywanemu w czterech ścianach, o którym
wstydzimy się rozmawiać, a czasami – o którym boimy się mówić.
Staramy się nie tylko upublicznić wagę problemu, ale też wskazać tym,
którzy tego potrzebują drogę wyjścia z dramatycznej sytuacji.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r., nazywana ustawą zmieniającą ustawę
o przemocy potwierdza obowiązek zaangażowania instytucji publicznych
w działania zapobiegające temu zjawisku. Obowiązek ten nazywany
procedurą „Niebieskiej Karty” biorą na siebie – zgodnie z ustawą –
jednostki organizacyjne pomocy społecznej (Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Komprachcicach), gminne komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych, policja, jednostki oświaty, jednostki ochrony zdrowia.
Kiedy te instytucje mogą i powinny się zaangażować w procedurę? Gdy
pojawi się uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie, albo
też – co bardziej oczywiste – gdy nastąpi zgłoszenie faktu bycia ofiara
przez członka rodziny, albo przez świadka takiej przemocy.
Wymienione wyżej instytucje nie tylko podejmują działania według
własnych kompetencji, ale są też zobowiązane ustawą do współpracy
z innymi podmiotami: organizacjami pozarządowymi (np. harcerskimi),
kuratorami sądowymi, prokuratorami, kościołami i związkami wyznaniowymi,
a także innymi podmiotami, które zajmują się problemem przemocy
w rodzinie.
Ważne, że podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny
dotkniętej przemocą na podstawie procedury „Niebieskiej Karty” nie
wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Dagmara Syguła

NIE JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY – JESTEŚ
CZŁOWIEKIEM!
207 artykuł Kodeksu Karnego (wyjątek):
„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od
sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej
stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności…”
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych
lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa
z użyciem przemocy wobec członków rodziny, zgodnie z art. 12 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym
policję lub prokuratora. To samo powinien zrobić świadek takiej przemocy
(ewentualnie powinien powiadomić odpowiednie organy państwa).

W poprzednim numerze „Wieści Gminy Komprachcice” wkradł się błąd
- schola z Domecka Cantare Cordis jest oczywiście scholą parafialną,
w której śpiewają w niej uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół średnich i studenci,a nie zespołem działającym przy
Publicznej Szkole Podstawowej.
Dagmara Syguła
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WAWELNO
ROZBUDOWA SZATNI SPORTOWEJ
Trwa inwestycja przy boisku sportowym w Wawelnie. Rozbudowa
szatni zakłada nie tylko jej modernizację i zwiększenie zaplecza
sportowego, ale również powstanie sali wiejskiej. Koszt inwestycji
to ponad 380 tysięcy złotych
W sierpniu zakończy się rozbudowa sportowego obiektu. Do istniejącego
budynku zostanie dobudowany nowy, a całość będzie podniesiona do
wysokości jednego piętra. W starej części na dole pozostaną szatnie,
nastąpi jednak wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej,
a powierzchnie zostaną wypłytkowane. W nowej, do dyspozycji mieszkańców
sołectwa będą m.in. pomieszczenia socjalne i biuro. Na piętrze powstanie
kuchnia oraz sanitariaty.
- Wyposażenie sali – stoliki, krzesła, a także wyposażenie kuchni mamy
już zakupione ze środków funduszu sołeckiego – mówi Józef Kremer,
sołtys Wawelna i działacz sportowy, jeden z inicjatorów rozbudowy szatni.
Po 20 czerwca rozpoczyna się kolejne przedsięwzięcie w tej miejscowości
– nawodnienie boiska, tym razem finansowane z budżetu gminy.
Dag

LIGA WIOSENNA
STAN PO 11 KOLEJCE
MILAND DESPERADOS OP. - BRUTAL OPOLE 		
STARA GWARDIA OPOLE - GALA DACHY OCHODZE
MANIEX-ZWM OPOLE - OUTSIDER OPOLE 		
KS GRUNT OPOLE - SĄSIEDZI OPOLE 			
1
2
3
4
5
6
7
8

14:3
2:8
6:4
4:3

Drużyna
Rozegranych		Bramek		 Różnica Punkty
KS GRUNT OPOLE
11 		 56:18 		
38
31
MILAND DESPERADOS OP. 10 		 66:27 		
39
25
SĄSIEDZI OPOLE
11 		 50:33 		
17
18
STARA GWARDIA OPOLE 10 		 38:31 		
7
18
GALA DACHY OCHODZE 11 		 51:47 		
4
15
MANIEX-ZWM OPOLE
11 		 30:44 		
-14
12
BRUTAL OPOLE
11 		 30:52 		
-22
7
OUTSIDER OPOLE
11 		32:101
-69
1

„ORLIK” OFICJALNIE OTWARTY
Dzień Dziecka – 1 czerwca uroczyście otwarto komprachcicki kompleks
wybudowany w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (pisaliśmy o
tym w poprzednich „Wieściach”). Spotkanie uświetnili swoja obecnością
goście, wśród nich wójt gminy, Paweł Smolarek wraz z zastępcą Łukaszem
Raidą oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Arkadiusz Tabisz.Imprezie
towarzyszyły rozgrywki sportowe, w których zmagali się w rozgrywkach
piłki nożnej i siatkówki uczniowie i uczennice z nauczycielami.
Dag
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