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DROGA W REMONCIE
Gmina Komprachcice zaciąga kredyt długoterminowy w kwocie dwóch
milionów złotych na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa drogi
gminnej 104 004O ul. Prószkowska w Komprachcicach”. Przetarg został
już rozstrzygnięty, prace rozpoczną się w lipcu i jeśli pogoda pozwoli
w tym miesiącu się też skończą.

FESTYN W OSINACH
Sołectwo Osiny, jak co rok zaprosiło na festyn letni – dopisała pogoda,
humory i goście. Organizatorzy zadbali o to, by dla każdego znalazło się coś
interesującego: dzieci skakały i bawiły się na bezpiecznych zjeżdżalniach,
w krótką podróż zabierała bryczka zaprzężona w dwa konie, tańczono
i śpiewano, a najbardziej zatwardziali kibice sportowi mogli w większym
gronie obejrzeć mecz. Na zdjęciu organizatorzy festynu.
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CZESI W OCHODZACH
Kolejny etap projektu polsko-czeskiego mamy już za sobą. Orkiestra
południowego sąsiada gościła w Ochodzach, gdzie prócz warsztatów
i wspólnego muzykowania wzięli udział w dorocznym festynie z okazji
Dnia Ojca.
Szczegóły na stronie 7.

ZAWSZE RAZEM, ZAWSZE W ZGODZIE
25 czerwca odbyła się tradycyjna uroczystość Złotych Godów dla par
małżeńskich z terenu gminy, które zawarły związek małżeński w 1959
r. W czasie uroczystości Wójt Gminy Paweł Smolarek wręczył jubilatom
MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE nadane przez
Prezydenta RP. Były także kwiaty, tradycyjna lampka szampana, kawa i ciasto.
W 2009 roku Złote Gody obchodziła rekordowa liczba 27 par małżeńskich.
Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali:

ZAWODY W CHMIELOWICACH
Coroczne gminne zawody spor towo-pożarnicze odbyły się
w Chmielowicach. Szczegóły na stronie 4.

- Baron Horst i Adolfa – Domecko
- Baron Franciszek i Elżbieta – Chmielowice
- Bienek Konrad i Anatolia – Komprachcice
- Cybulski Michał i Maria – Wawelno
- Greinert Hubert i Adelajda – Polska Nowa Wieś
- Henek Alfred i Edyta – Ochodze
- Janus Rudolf i Gerda – Komprachcice
- Klosa Heinz i Rozwita – Ochodze
- Krum Paweł i Małgorzata – Wawelno
- Kula Wilhelm i Róża – Dziekaństwo
- Labusga Horst i Maria – Polska Nowa Wieś
- Lakwa Eryk i Elfryda – Polska Nowa Wieś
- Nicpoń Stefan i Małgorzata – Chmielowice
- Niedworok Ginter i Jadwiga – Komprachcice
- Niestrój Józef i Agnieszka – Komprachcice
- Nizik Piotr i Maria – Chmielowice
- Nowotny Walter i Jadwiga – Komprachcice
- Okos Wiktor i Anna – Chmielowice
- Piechaczek Ryszard i Eryka – Domecko
- Piechotta Jan i Edyta – Wawelno
- Przybyła Henryk i Eryka – Polska Nowa Wieś
- Przywara Ginter i Eryka – Komprachcice
- Rygol Ernest i Edyta – Domecko
- Skrzipczyk Hubert i Wanda – Wawelno
- Smolin Alojzy i Margot – Domecko
- Szewczyk Franciszek i Elżbieta – Komprachcice
- Winkler Edward i Herta
Mamy również w roku 2010 niezwykle rzadki jubileusz małżeństwa. Państwo Piotr
i Jadwiga Lakwa z Dziekaństwa obchodzą 70. rocznicę pożycia małżeńskiego
tzw. Kamienne Gody.
Wszystkim czcigodnym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje
i życzenia długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych
rocznic. Niech łączące Was uczucie dodaje Wam sił i wytrwałości na dalsze
wspólne lata.
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REMONT PRZEDSZKOLA
W KOMPRACHCICACH

Zabytkowy budynek przedszkola w Komprachcicach wymaga
natychmiastowego remontu. Prace rozpoczną się na dniach, aby jak
najwcześniej przywrócić budynek do pełnienia swojej funkcji.
Obecny stan dachu budynku jest bardzo zły. Belki stropowe są mocno
zniszczone i obiekt stawał się niebezpieczny dla przebywających tam
osób. Przetarg się odbył, wykonawca został wybrany, prace powinny
zacząć się niebawem, aby wykorzystać okres wakacji na przeprowadzenie
prac remontowych.
- Wszystko oczywiście zależy od pogody. Im cieplej, tym szybciej
– tłumaczy wójt Paweł Smolarek i dodaje: - Były głosy, aby zamiast
remontu tego obiektu wybudować nowy. Jednak ludzie nie zdają
sobie sprawy, że nowy budynek to koszt blisko 2,5 miliona złotych,
a naprawa tego dachu – 300 tysięcy.
Do komprachcickiej placówki uczęszcza 80 dzieci. Aby sprostać wszystkim
założeniom organizacyjnym obowiązującym w gminie należało dla
nich zabezpieczyć miejsca w innych jednostkach. Wszystko zostało
omówione wcześniej na zebraniu z rodzicami.
- Logistyka jest już uzgodniona. Na czas remontu przedszkolaki
z Komprachcic będą zawożone do szkoły w Domecku, która dysponuje
odpowiednimi warunkami socjodydaktycznymi i technicznymi.
Zabierze je i odwiezie autokar z parkingu przy kościele. Są jednak
i tacy rodzice, którzy zdecydowali się zostawić przez ten czas dzieci
w domu – mówi wójt, Paweł Smolarek.
Szczegóły zostaną omówione na kolejnym spotkaniu z rodzicami, które
zaplanowano na sierpień.
Dagmara Syguła

DESZCZÓWKA W ŚCIEKACH
Mieszkańcy rozliczają się z opłat za ścieki głównie na podstawie
ilości zużytej wody, są jednak i takie sytuacje, gdy do kanalizacji
trafia więcej ścieków, niż zużytkowanej jest wody. To najczęściej
woda z podmokłych piwnic i ...deszczówka.
Pomysłowość ludzka nie zna granic, w związku z czym i pomysłowość
pilnujących porządku musi coraz bardziej się rozwijać. Niebawem zostanie
sprawdzone, który dom w gminie podłączył do sieci kanalizacyjnej
deszczówkę. Rynny z deszczówką są nagminnie podłączane do kanalizacji
– nie pomagają prośby i perswazje, nawet zagrożenie niemałą przecież
karą nie skutkuje – właściciele domów myślą, że są nie do wykrycia. Aby
uniknąć procesów potrafią nawet podłączyć rynny z użyciem syfona
sanitarnego, które jest potem zamurowywane. Na zewnątrz nic nie
widać, skąd w takim razie pewność, że takie incydenty mają miejsce
w gminie Komprachcice, zapytaliśmy wójta gminy Pawła Smolarka:
- Łatwo to zauważyć: po większych deszczach, w przepompowniach
natychmiast pojawia się mnóstwo wody, tyle, że urządzenia przestają
działać. Nie będziemy ponosić kosztów za naruszających prawo ludzi.
Trzeba powiedzieć wprost, że ich działąnia są nieuczciwe i karalne.
W tej chwili trwa opracowanie koncepcji z wykorzystaniem specjalnej
technologii. Wprowadzenie pod ciśnieniem odpowiednich substacji
spowoduje, że z rynien oraz innych otworów kanalizacyjnych (w łazienkach
i kuchniach) wydostanie się kolorowy dym. W bezdyskusyjnych sytuacjach
przeciwko właścicielom domów zostaną skierowane sprawy do sądów.
Dagmara Syguła

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
INFORMUJE

- zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa
oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami,
należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza
to, że oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności
należy do właściciela posesji (minimalna średnica rury pod zjazdem winna
wynosić 40 cm);
- utrzymanie drożności pod zjazdami z dróg powiatowych na drogi gminne
należy do właściwego terenowo urzędu gminy;
- rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania
wód opadowych z pasa drogowego dlatego też prz y drogach
powiatowych są to rowy niejednokrotnie odparowywujące. Zgodnie
z art. 39 wyżej cyt. ustawy zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych
z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny
i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszelkie próby
podłączania się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi;
- do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą
urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na
własny koszt we współpracy z urzędem gminy;
- na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych wymagane
jest zezwolenie zarządcy drogi, w którym określone zostają warunki późniejszej
konserwacji i przebudowy tych urządzeń, bowiem utrzymanie rowów
melioracyjnych nie należy do zarządcy drogi publicznej;
- utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych
wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi powiatowej. Do
zarządcy drogi nie należy obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych
przebiegających rowem przydrożnym;
Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właścicieli
nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach
położonych przy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój
iparkowanie pojazdów samochodowych.
W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez mieszkańców
w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki.
W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego
utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód
w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy
będą rozbierane przez służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie
właściciel lub użytkownik działki do której zjazd jest wykonany.
Wójt Gminy Komprachcice przychyla się do apelu Zarządu Dróg
Powiatowych, monitując mieszkańców Gminy Komprachcice o podjęcie
działań wyszczególnionych w w/w piśmie dot. uregulowania gospodarki
wodno-melioracyjnej na własnych gruntach.

ŚMIECĄ, JAK ŚMIECILI
Jak bumerang wraca sprawa wyrzucania przez mieszkańców gminy śmieci
w miejscach do tego nie przeznaczonych. Ci, którzy widzą, kto, kiedy i jak, nie
chcą zgłaszać sprawy urzędowi, ale po cichu mawia się, że najczęściej wywożą
ci, których bez problemu stać by było na wynajęcie kontenera na gruz, czy
dodatkowy wywóz śmieci. Zaśmiecający rowy, pobocza dróg i polany powinni
pamiętać nie tylko o tym, że naruszają równowagę ekologiczną środowiska,
ale też przeciwstawiają się postawie innych członków swojej społeczności.
Mieszkańcy Osin oczyścili ze śmieci skwer przy skrzyżowaniu dróg w swoim
sołectwie, ale niedługo mogli się nacieszyć ładnym wyglądem tego miejsca,
ponieważ po kryjomu ktoś wywiózł tam gruz. Oczywiście może to być ktoś,
kto lubi żyć w brudzie, ale może warto zadumać się na chwilę nad własnym
losem, poczuć się członkiem lokalnej społeczności i razem z innymi dbać
o estetykę naszych wsi?
Dag

PROJEKT: KANALIZACJA
Przedstawiciele Komisji JASPERSA oceniali przygotowanie aglomeracji
Opole do rozpoczęcia kolejnego etapu kanalizowania obszaru, w tym
finalizacji budowy systemu w gminie Komprachcice.
Jesienią zostaną ogłoszone przetargi na roboty budowlane, teraz następuje
wybór inżyniera kontraktu.
- Wymagania są straszne. Unia narzuca bardzo wysokie parametry
i aby im sprostać konieczne jest silne zaangażowanie wszystkich stron.
Ten projekt był przygotowywany dwa lata i była to droga przez mękę.
Każda pozycja była analizowana bardzo wnikliwie – zdradza wójt Paweł
Smolarek.
Prace w gminie Komprachcice mogą być prowadzone nawet zimą, jeśli nie
będzie to czas zbyt wielkich mrozów. W obowiązującym projekcie nie będą
mogły być wprowadzone żadne zmiany – zostanie zrealizowane to, co zostało
zaprojektowane.
- Podczas realizacji poprzednich kontraktów szliśmy na rękę mieszkańcom,
teraz już tak nie będzie, bo konsekwencje, które musieliśmy w związku
z tym ponieść były duże – wyjaśnia wójt.
Dag
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OD RZĄDU DO SAMORZĄDU
- z posłem Mniejszości Niemieckiej na Sejm RP, Ryszardem Gallą
rozmawia Dagmara Syguła.
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RADNI OBRADOWALI
XXX Sesja Rady Gminy Komprachcice odbyła się 8 czerwca. Na
posiedzeniu radni podjęli uchwały w sprawie nadania tytułów
Zasłużonych dla Gminy Komprachcice oraz Tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Komprachcice. Ponadto zdecydowano o dokonaniu
zmian w budżecie gminy na rok 2010, a także zaciągnięciu kredytów
na finansowanie dwóch zadań inwestycyjnych: „Moje boisko-Orlik
2012” i „Przebudowa drogi gminnej 104004O ul. Prószkowska
w Komprachcicach”.
Nastąpiły zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010. Zmniejszono
planowane dochody ze względu na to, że uzyskanie dotacji
w ramach podejścia Leader jest w tym roku niemożliwe, więc wniosek na
rozbudowę szatni LZS w Wawelnie zostanie złożony w lipcu 2010 roku,
a zrealizowany w 2011.
Radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu tytułów:
Honorowy obywatel Gminy Komprachcice
Arnold Jendryca – mieszkaniec Górek (gm. Prószków), wspózałożyciel
i członek LKS OSiR Komprachcice, czynny zawodnik oraz sponsor tego
klubu. Razem z małżonką zaangażowali się w pracę na rzecz Publicznego
Gimnazjum w Komprachcicach. Jako zawodnik klubu od wielu lat
reprezentuje Gminę Komprachcice.
Zasłużeni dla Gminy Komprachcice:

- W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce. Jak Pan ocenia tę zmianę w naszej
rzeczywistości?
- Myślę, że to była najbardziej zaawansowana ustawa, która
diametralnie zmieniła funkcjonowanie kraju, oddając władzę w ręce
ludzi wybieranych przez własną społeczność. Praktyka pokazała, że
jesteśmy doskonale przygotowani do zarządzania własnymi zasobami,
wiemy, czego potrzebujemy. Radni, mieszkańcy określonego terenu,
wiedzą najlepiej, jakie decyzje będą pozytywnie wpływały na rozwój
miejscowości i gmin, w których mieszkają.
Ludzie są pełni entuzjazmu, doceniają to, że zostali wybrani, że
widocznie się czymś wykazali i nadal mogą to robić. Są dumni, że
reprezentują swoją małą społeczność. I robią to bez względu na to,
że przecież poświęcają swój własny czas, własny wysiłek, a czasami
i pieniądze. To zawsze wraca.
- Nie zaciemnia tego obrazu nawet polityka, która do struktur samorządowych
wkrada się coraz bardziej?
- To prawda, że z pozycji kilku kadencji widać, iż instytucja rady
przyjmuje charakter polityczny, ale gdyby spojrzeć na to z pewnego
dystansu, zwłaszcza na samorządy wiejskie, czy miejsko-wiejskie
widać, że ludzie ci tworzą tak naprawdę wielką partię samorządową.
Typowe związki radnych ze swoimi partiami są raczej widoczne
w dużych miastach, czy w województwie. Na poziomie takich gmin,
jak Komprachcice w samorządzie dominuje merytoryka, chęć, by
dzięki naszym działaniom następowały prawdziwe, dobre zmiany.
- Od pewnego czasu nie mamy już zarządu, wykonawcą decyzji rady
jest wójt razem z całym zespołem pracowników. Odpowiada już tylko
przed wyborcami...
- Początki były takie: ktoś wchodził na posiedzenie rady jako wójt,
a wychodził jako nie wójt. To uniemożliwiało dobrą, rzetelną pracę.
Teraz nie można już tak szybko odwołać wójta i bardzo dobrze.
Rozpoczęte prace należy zawsze dokończyć, tylko finał będzie świadczył
o człowieku i decyzjach, jakie podejmował, a rozliczają zawsze
wyborcy, bo to dla nich, nie dla siebie, samorządowcy działają.
- Co dalej z samorządem? Czy wszystko, co powinno zostać zrobione,
już się wydarzyło?
- Z pewnością nie. Oczekuję od siebie i od parlamentu dalszych prac
nad rozwojem samorządu w Polsce. Trzeba określić wyraźnie charakter
województw i podziału kompetencji na wojewodę i marszałka,
kompetencji, które czasami się nakładają. Należy odchodzić od
koncepcji rządowej do samorządowej.
- Dziękuję za rozmowę.

Cecylia Winkler - długoletnia sołtyska Osin, przez 42 lata pracowała
na rzecz tej miejscowości. O przyznanie tytułu za aktywność i osobiste
zaangażowanie wnioskowała Rada Sołecka Osin. Pani Cecylia od lat
czynnie uczestniczyła w życiu Osin, które pod jej ręką prężnie się rozwijały.
Lokalna społeczność darzyła i darzy ją ogromnym zaufaniem.
Dariusz Brzozowski – emerytowany dyrektor Publicznego Gimnazjum w
Komprachcicach, znany ze swojej pracowitości i cieszący się szacunkiem
środowiska. Tytuł otrzymał za szlachetną postawę społeczną i etyczną,
wspieranie rozwoju gminy w dziedzinie oświaty samorządowej poprzez
wieloletnią oddaną pracę zawodową w zarządzaniu Publiczną Szkołą
Podstawową w Komprachcicach oraz Publicznym Gimnazjum, a także
za krzewienie kultury fizycznej i sportu, za wyjątkową osobowość oraz
wzór do naśladowania dla dzieci i młodzieży w przestrzeganiu ogólnie
przyjętych norm i zasad społecznych, a także za pracowitość, która
przyniosła efekt uznania i szacunku wśród ludzi, środowiska
pedagogicznego, rodziców i uczniów.
Józef Niestrój – za wzorową postawę społeczną oraz za wpływ na estetykę
i funkcjonalność miejscowości Komprachcice.
Ks. Radca Wilhelm Skorupa – emerytowany proboszcz parafii Najświętszego
Serca Marii Panny w Domecku za 45-letnią działalność duszpasterską
i osobisty wkład w budowę i remonty obiektów należących do parafii, za
osobisty wkład w utworzenie placówki Caritas w Komprachcicach oraz
za wiele innych działań i przedsięwzięć zmierzających do wychowywania
młodych pokoleń oraz za pomoc ludziom potrzebującym.
Dagmara Syguła

NASZA PRZYSZŁOŚĆ
„Olimpiada Umysłów” – festyn kończący realizację projektu
„Wiedza - moja przyszłość” skupił pod Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach wielu zainteresowanych. Było to popołudnie zmagań
intelektualnych i fizycznych, zabaw kreatywnych i integracyjnych.
Realizator projektu: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
zapewniło moc atrakcji podczas prezentacji celów przedsięwzięcia
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Impreza, która odbyła się 1 lipca podsumowywała projekt realizowany
w gminie od 2009 r. Ocenę przeprowadzonych działań, które zmierzały
do osiągnięcia założonych w projekcie celów zaprezentowała
Magdalena Obrocka, dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji
Lokalnej FRDL oraz Paweł Smolarek, wójt gminy Komprachcice.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część konkursowa, przygotowana przede
wszystkim dla uczestników projektu, jednak ze względu na otwarty charakter
spotkania, chętnie brali w niej udział uczniowie nie objęci projektem.
Wszystkie zmagania przygotowała Dorota Nowak, aktorka Opolskiego Teatru
Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki oraz Żaneta Plotnik, które wzięły też na
siebie poprowadzenie imprezy. O oprawę muzyczną zadbał Alfred Plotnik.
Do wyboru były także konkursy sprawnościowe, za którymi tak przepadają
uczniowie komprachcickich szkół: ścianka wspinaczkowa i trampoliny.
Dokończenie na stronie 5.
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ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
W CHMIELOWICACH
Jak co rok tak i tego lata strażacy z jednostek ochotniczych straży
pożarnej uczestniczyli w zawodach, których celem było między innymi
sprawdzenie ich przygotowania do pełnienia służby pod względem
sprawności i przygotowania technicznego. W tym roku organizatorem
była jednostka OSP Chmielowice i Zarząd Gminny OSP.
26 czerwca dopisała pogoda, więc na boisku sportowym w Chmielowicach
stawili się nie tylko strażacy, ale i dopingująca ich publiczność. Popisy
umiejętności strażackich budziły duże zainteresowanie. Startowały 32
sekcje w ośmiu kategoriach wiekowych. W tym roku po długim okresie
dominacji drużyny z Wawelna, pierwsze miejsce w najważniejszej kategorii
seniorów trafiło do Komprachcic. Zwycięzcy w kategorii seniorów i drużyn
młodzieżowych będą reprezentowali gminę na zawodach powiatowych
w 2011 roku.
- Poziom był bardzo wyrównany, zawody dobrze przygotowane,
atmosfera serdeczna. Nasze jednostki prezentują się bardzo dobrze,
są świetnie przygotowane – ocenia dh Marek Bryja, Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego w Komprachcicach.
Niżej prezentujemy ostateczne osiągnięcia druhen i druhów
w poszczególnych kategoriach.
Seniorzy – 7 sekcji
Komprachcice
Domecko
Polska Nowa Wieś
Wawelno
Chmielowice
Ochodze
Żerkowice
Seniorki – 3 sekcje
1. Wawelno
2. Chmielowice
3. Żerkowice
Młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców - 5 sekcji
1. Polska Nowa Wieś
2. Domecko
3. Komprachcice
4. Wawelno
5. Żerkowice
Młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt - 3 sekcje
1. Ochodze
2. Domecko
3. Komprachcice
Harcerska drużyna pożarnicza chłopców - 8 sekcji
1. Wawelno II
2. Wawelno I
3. Domeco
4. Żerkowkice
5. Komprachcice
6. Chmielowice
7. Polska Nowa Wieś
8. Ochodze
Harcerska drużyna
pożarnicza dziewcząt
- 2 sekcje
1. Polska Nowa Wieś
2. Żerkowice
Oldboje mężczyźni
(pow. 40 roku życia) 3 sekcje
1. Żerkowice
2. Komprachcice
3. Chmielowice
Kobiety: 1 sekcja
Żerkowice

SĄ JESZCZE ZAPALEŃCY
– mówi dh Leszek Strzępek, Prezes Jednostki OSP Chmielowice
- W tym roku jednostka OSP Chmielowice przygotowała gminne zawody
sportowo-pożarnicze. Dużo mieliście pracy?
- Trzeba przyznać, że dużo. Zawody odbywają się na podstawie
regulaminu krajowego, więc najwięcej pracy mieliśmy z samym
przygotowaniem imprezy. Część strażaków zajęła się treningami, reszta
organizacją, przygotowaniem obsługi technicznej, wyżywieniem.
- W Chmielowicach, specyficznych ze względu na swoje położenie
w bezpośredniej bliskości miasta wojewódzkiego, przynależność do
straży nadal jest popularna?
- W sumie jest nas 40 osób, od 18 roku życia, w tym drużyna damska,
więc myślę, że to wciąż jest atrakcyjne dla naszych mieszkańców,
chociaż na pewno u nas jest inaczej, trudniej. Nasza młodzież
przede wszystkim spędza czas w Opolu, tam mają zajęcia, w których
uczestniczą, ale znajdują się i zapaleńcy, co zresztą można zobaczyć
na zawodach.
- W sołectwie działa wiele grup społecznych. Jak Pana zdaniem układa
się ta współpraca?
- Bardzo dobrze, wszystko działa na zasadzie wzajemnej korzyści. Raz
my pomożemy, innym razem pomogą nam. To taka wymiana dóbr.
- Z tego, co wiem druhowie z Chmielowic nie ograniczają się tylko do
typowych strażackich zajęć...
- Organizujemy wiele imprez: Wodzenie Niedźwiedzia, „niedźwiedziową”
zabawę taneczną dla wszystkich, piknik na Dzień Strażaka, ale też
wycieczki krajoznawcze dla strażaków i ich rodzin. Byliśmy w Złotym
Stoku, w Jaskini Niedźwiedziej. Autokar był pełny, więc na pewno jest
to dobra propozycja dla wszystkich. Mariusz Posol był inicjatorem
czuwania przy Grobie Świętym. Pierwszy raz czuwanie odbyło się
w 2009 r. Ponieważ współpracujemy z OSP Żerkowice – i należymy
do jednej parafii – zaproponowaliśmy im wspólne trzymanie warty,
a oni przyjęli zaproszenie.
- Dziękuję za rozmowę.
Dagmara Syguła
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NASZA PRZYSZŁOŚĆ

EKOLOGIA OD PODSTAW
Jak należy właściwie pojmować ekologię pokazali uczniowie gminnych
szkół. Rozwijanie świadomości proekologicznej oraz akceptowanych
społecznie postaw we wczesnym wieku, gwarantuje, że będziemy
przez kolejne dziesiątki lat żyli w środowisku czystym i przyjaznym.
Bierzmy przykład z dzieci.
W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Recyklingu 11 czerwca
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na zbiórkę puszek i
baterii, które od 4 maja tego roku zbierali uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum naszej gminy, pod hasłem „PUSZKI, BATERIE zbieramy, bo
o środowisko dbamy!!!”. W tym dniu odbył się również przegląd „Pokaz
mody ekologicznej”. Wszystko działo się w trakcie Festynu EkologicznoPożarniczego.
Organizatorów konkursów, którymi byli: Gmina Komprachcice oraz
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Komprachcicach wsparła spółka REMONDIS Opole Sp. z o.o.
W skład Komisji Oceniającej wchodzili: Maria Grot – Sekretarz Gminy, Anna
Białoskórska – Kierownik ZOPO, Renata Gliniorz – SOK Komprachcice oraz
Elwira Cichos – inspektor ds. oc i wojskowości. W imprezie uczestniczyli
zaproszeni goście: przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów
Budowlanych w Warszawie Oddział Inżynierii, Materiałowej, Procesowej
i Środowiska w Opolu, Jolanta Mokrzycka – firma REMONDIS Opole sp.
z o. o. oraz Marek Łabno – Organizacja Odzysku REBA.
Imprezie towarzyszyły różne konkursy i zabawy z zakresu ochrony środowiska
i ochrony przeciwpożarowej z nagrodami oraz poczęstunek.
Dagmara Syguła

Dokończenie ze strony 3.

W podaniu właściwej odpowiedzi podczas części konkursowej
pomocne, a czasami niezbędne było uczestniczenie w projekcie.
Ci, którzy chętnie i poprawnie odpowiadali otrzymywali znakomite
nagrody: cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze radio-CD, MP3,
plecaki, gry planszowe.
- W imprezie brali udział uczniowie i uczennice z rodzicami, nauczyciele,
niektórzy również z rodzinami i naprawdę przyjemnie było patrzeć, jak
wszyscy wspólnie się bawią – mówi Anna Wiesiołek, kierownik projektu.
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL 1 listopada 2009r. rozpoczęło
realizację projektu „Wiedza – moja przyszłość” w ramach Działania 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” PO KL.

Nagrodzone szkoły:
Zajęte miejsce

Szkoła

Puszki

baterie

II miejsce

III miejsce

PG Komprachcice

—

II miejsce

PSSP Ochodze

I miejsce

—

PSP Chmielowice

III miejsce

I miejsce

PSP Domecko

Wyniki pokazu mody ekologicznej:
1) kat. klas I-III: I miejsce – Emilia Twardoń,
II miejsce – Kamil Janoszek, III miejsce - Aleksander Pawleta
2) kat. klas IV – VI: I miejsce – Paulina Bronek,
II miejsce – Sandra Bryla, III miejsce – Kamila Ramola
3) kat. klas - Gimnazjum: I miejsce – Tomasz Pampuch
II miejsce Karolina Holewa, III miejsce – Katarzyna Szymańska
i Karolina Posor

Sponsorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach
Usługi Transportowe – Ditmar Piechota, Ochodze
Zakład Konstrukcji Stalowych – Roman Grzelak Osiny
Marco – Tuning Sp. j. Centrum Obsługi Samochodów, Osiny
KOK Salon Fryzjerski Koszyk T. Polska Nowa Wieś
P.H.U.”BAT”, „IMP-EXP”Janusz Bączkowski Komprachcice
STOL – TRAK Karol, Maria, Gerhard Przywarowie Sp. j. PNW
Restauracja URBAN Polska Nowa Wieś
Viola – Stacja benzynowa – Tadeusz Nowak –Polska Nowa Wieś
Bar- Kawiarnia, Sklep Spoż. – Przem. Wencel Brygida, Ochodze
Restauracja J & M Atlantis Komprachcice
Famuła Judyta – sklep Wielobranżowy, Komprachcice
Zakład Wyrobów Betonowych, Komprachcice
„BAJEK” Centrum Ogrodnicze, Dziekaństwo
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych. Czesław Wojtas, Dziekaństwo
Szoping CENTER Delikatesy, Komprachcice
Piekarnia Jan Hajduk, Wawelno
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
Pawilon Handlowy „MAYER” , Komprachcice
Piekarnia HAWAL Komprachcice
Cukiernia Grabina w Komprachcicach
Nadleśnictwo Opole
Nadleśnictwo Prószków
Dagmara Syguła – Wieści Gminy Komprachcice
ALBEKO Opole
ARTIM Sp. z o.o.
Mc’Donalds Restauracja
Kino HELIOS Opole
SGS Eko-Projekt Sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu
WIOŚ Opole
Hurtownia Opakowań ADA
Ponadto dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób okazali pomocną
dłoń w organizację festynu.

Projekt adresowany był do uczennic i uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu gminy Komprachcice oraz nauczycielek i nauczycieli
zatrudnionych w tych szkołach.
Uczestnicy brali udział w szkoleniach warsztatowych z zakresu technik
szybkiego czytania i zapamiętywania, indywidualnego i grupowego doradztwa
edukacyjno-zawodowego oraz kreatywnego nauczania.
Dzięki przeprowadzonym działaniom poprawił się dostęp do usług edukacyjnych
oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji
systemu oświaty poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych)
dla uczniów szkół wiejskich ukierunkowanych na: planowanie, organizowanie
i ocenianie własnego uczenia się. Zajęcia zapewniły beneficjentom umiejętność
wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, a także rozwinęły
zdolność twórczego myślenia i sprawności umysłowych. Nastąpiło także
rozszerzenie oferty szkół gminnych (głównie gimnazjum) o zagadnienia
związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Nauczyciele
i uczniowie skorzystali i będą nadal korzystać z wprowadzenia nowoczesnych
metod nauczania.
W warsztatach z zakresu superpamięci w sumie wzięło udział 120 uczennic
i uczniów szkół podstawowych (kl.IV-VI) i gimnazjum, z indywidualnego
i grupowego doradztwa edukacyjno- zawodowego - 30 uczennic i uczniów
gimnazjum a 24 nauczycielek i nauczycieli wzięło udział w warsztatach
kreatywnego nauczania.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wiedza
- moja
przyszłość

Biuro Projektu
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51,

www.opole.frdl.pl, e- mail: biuro@opole.frdl.pl
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA WYSTAWY
„SŁAWNI OPOLANIE”
Wystawa prezentuje sylwetki wybranych postaci – osób pochodzących
z Opolszczyzny i związanych z Ziemią Opolską, zwłaszcza z powiatem
opolskim ziemskim. Są to postaci żyjące w różnych okresach historycznych
i działające w różnych sferach życia, takich jak: nauka, kultura, polityka
czy sport. Celem wystawy jest przede wszystkim przybliżenie sylwetek
sławnych opolan, ich życiorysów i działalności dla naszego regionu.
„Bohater Bajkowy”w twórczości plastycznej dzieci z Przedszkola Publicznego
w Komprachcicach to wystawa kończąca cykl spotkań akcji głośnego
czytania pod hasłem ”Cała polska czyta dzieciom”.
Zapraszamy chętnych do obejrzenia wystaw do czytelni GBP w godzinach
pracy biblioteki. W czasie wakacji istnieje możliwość bezpłatnego
korzystania z czytelni internetowej w bibliotece.

PRZEDSIĘBIORCA I SPOŁECZNIK
HENRYK SZYMA
55 lat, żonaty, dwójka dzieci. Przedsiębiorca, Prezes LKS OSiR
Komprachcice, radny Powiatu Opolskiego, pracuje w Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu.
- Mógł Pan osiąść wszędzie, dlaczego został Pan w Komprachcicach? Nie
korcił Pana wyjazd za granicę na stałe, jak innych rówieśników?
- Byłem krótko w Niemczech, ale postanowiłem wrócić, tu założyć
firmę, chociaż przecież mogłem bez problemu zrobić to za granicą.
Brakowało mi jednak tej swobody, jaką się czuje we własnym
środowisku, wśród przyjaciół. Tutaj się urodziłem, tutaj wszystkich
znałem, tu miałem znajomych. Za granicą nie było tej integracji

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOMPRACHCICACH
PIĘKNE CZYTANIE
Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny organizowała „Gminny
Konkurs Pięknego Czytania” dla klas I-III, który w tym roku odbył się pod
hasłem „Autorzy współcześni i ich dzieła”. W realizacji konkursu bibliotekę
wspomagała Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach. Uczestnicy
losowali fragmenty utworów, które następnie odczytywali.
Klasa I Elżbieta Zubrzycka „Słup soli”
Klasa II Małgorzata Strzałkowska „Rady nie od parady”
Klasa III Krystyna Drzewiecka „Piątka z Zakątka”
Komisja w składzie: Anna Białoskórska, Halina Janiczek
oraz Maria Gwizdak, po naradzie ogłosiła następujące wyniki:
Klasa I:
I m-ce Zuzanna Notka
II m-ce Izabela Skrok
III m-ce Adam Szymański
Klasa II:
I m-ce Kamil Selega oraz Olga Porczyńska
II m-ce Karolina Marek
III m-ce Paulina Drąg
Klasa III:
I m-ce Karolina Smereczyńska oraz Karolina Nowak
II m-ce Aleksandra Panek
III m-ce Patryk Stelnicki

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach
bardzo serdecznie dziękuje członkom komisji
oraz Pani Brygidzie Malec i Pani Jolancie Łaskawiec
za pomoc przy organizacji konkursu.

ATTONARE W NOWYM PRZEDSIĘWZIĘCIU
Zespół Attonare postanowił zmienić sposób wspierania Domowego
HospicjumdlaDzieciwOpolu.DotejporymłodzieżzKomprachcicpomagała
w zbiórce pieniędzy na rzecz hospicjum dając koncerty, prezentując
autorskie spektakle. Teraz ta pomoc nabiera jeszcze większego wymiaru.
Premierowe widowisko Attonare „Ukryty w wierze i marzeniach”
zostało wystawione 27 czerwca w kościele parafialnym w Dąbrowie
Niemodlińskiej, a wieczorem w Samorządowym Ośrodku Kultury
w Komprachcicach. Wzruszającym elementem prezentacji w Dąbrowie
był fakt, że razem z Attonare zagrali bracia Piotruś i Pawełek Bil, chorzy
na adrenoleukodystrofię.
Ten dzień zapoczątkował realizację zamierzenia mającego na celu zakup
sprzętu medycznego (pulsoksymetrów i odsysaczy elektrycznych) dla
podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Przedsięwzięcie
to będzie możliwe dzięki temu, iż po każdym widowisku i koncercie zespołu
będzie można nabywać płyty, z których całkowity dochód przeznaczony
zostanie na zakup urządzeń.
Dag

i serdeczności, jak u nas.
- Czy w takim razie gmina Komprachcice to miejsce nadzwyczajne? Czym
się wyróżnia wśród innych gmin?
- Może nie jest nadzwyczajna, ale człowiek tutaj się urodził i ma to,
co w życiu najważniejsze: przyjaciół, rodzinę i znajomych. To tutaj
cieszę się uznaniem i szacunkiem wśród mieszkańców, co szczególnie
mam przyjemność odczuć przy wyborach samorządowych, za co
korzystając z okazji, serdecznie dziękuję.
- W takim środowisku dobrze się pracuje również społecznie. Pan nigdy
od tego nie uciekał...
- Moja działalność społeczna, to przede wszystkim działalność sportowa.
Byłem inicjatorem budowy obiektu sportowego na boisku, udało się
namówić zarząd gminy do budowy hali sportowej i proszę zobaczyć,
jak pod względem sportowym rozwijają się Komprachcice. Byłem
też w grupie inicjatywnej powołującej klub LKS OSiR Komprachcice.
Wspierałem klub, jak się dało, również finansowo. Teraz zarząd klubu
tak pracuje, jest tak prężny, że ja już w zasadzie nie muszę poświęcać
tyle czasu. Dyrektor OSiR też pracuje doskonale. W takiej atmosferze
działalność społeczna, to prawdziwa przyjemność.
- Jest Pan również radnym powiatowym, czy bycie w tego typu strukturach
pomaga społeczności, którą Pan reprezentuje?
- Oczywiście, można bezpośrednio przedstawić problem, o którym
nikt by nie usłyszał. Ma się wpływ na przekonanie do własnego
pomysłu, na przykład na posiedzeniach komisji finansowych. Można
pokazać osiągnięcia, zwrócić uwagę na to, że warto inwestować – jak
w naszym przypadku – w młodzież. Dwie kadencje byłem radnym
gminnym i to było dobre doświadczenie, które sprawdza się teraz
w powiecie.
- Prowadzi Pan firmę. Kowalstwo artystyczne, to przypadek, czy świadomy
wybór?
- Jestem ślusarzem z wykształcenia. To, czym zacząłem się zajmować,
czyli kowalstwo artystyczne, było w tamtych czasach bardzo dobre
na nasz rynek. Teraz nadal się zajmuję kowalstwem, ale i ślusarką
budowlaną. I, nie ukrywam, więcej prac idzie za granicę, do Niemiec
właśnie.
- Dziękuję za rozmowę.
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MUZYCY PODSUMOWALI PROJEKT
Pod koniec czerwca odbyło się podsumowanie międzynarodowego
projektu „Promowanie kultury partnera przez wspólne występy
i warsztaty muzyczne”. Dwie orkiestry: polska i czeska wspólnie
uczyły się na warsztatach muzycznych oraz koncertowały, promując
cele projektu.
Istotą przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Komprachcice było
podniesienie umiejętności muzycznych orkiestry Gminy Komprachcice
oraz muzyków z Mĕsto Albrechtice. Stały skład czeskiej orkiestry wynosił
siedemnaście osób, na warsztaty przyjeżdżał tzw. zespół mniejszy – sześć
osób. W trakcie trwania projektu nasi muzycy gościli Czechów, ale też
chętnie byli przez nich przyjmowani.

- Nie da się ukryć, że gramy inaczej. Czesi mają swój styl, podoba nam
się to i staramy się podpatrywać, jak oni grają – zdradza Waldemar
Wencel, radny, członek komprachcickiej orkiestry i koordynator projektu.
Inni polscy muzycy też podkreślali, że ich koledzy zza południowej granicy
grają nieco „lżej”.
Wymiernym efektem projektu jest m.in. zakup instrumentów: tuby, puzonu,
saksofonu tenorowego, altowego, klarnetów, fletów, barytonu, tenoru.
Czerwcowy festyn poprzedziły warsztaty w ochodzkim Barze Myśliwskim
i przemarsz obu orkiestr na boisko. Tam, po mszy odprawionej przez księdza
proboszcza Piotra Burczyka odbyły się prezentacje dokonań muzyków,
podczas których świetnie bawili się zarówno mieszkańcy sołectwa Ochodze,
jak i innych miejscowości gminy. Podsumowanie projektu było połączone
z corocznymi obchodami Dnia Ojca.
Dagmara Syguła
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