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GMINA ZNÓW WYRÓŻNIONA
Gmina Komprachcice została wyróżniona w rankingu polskich gmin
opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Komprachcice zostały
sklasyfikowane na wysokim, 35. miejscu w Polsce - biorąc pod uwagę
wszystkie ustalone przez gazetę kryteria.
- Faktem jest to, co zostaje u nas w gminie. Nie chodzi o rankingi,
chodzi o to, że robimy wszystko, aby podnieść standard życia w naszej
gminie, a to, że zostajemy czasami za to wyróżnieni, to wartość
dodatkowa - mówi wójt gminy, Paweł Smolarek.
Pod względem pozyskiwania środków zewnętrznych gmina Komprachcice
zajęła 17. miejsce, a pod względem zarządzania - 20.

KRÓTKO O GIMNAZJUM
Naukę w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach rozpoczęło 1 września
232 uczniów klas I-III. Młodzież uczy się w klasach profilowanych: językowej,
gdzie język niemiecki wykłada native speaker, Martin Cichon, sportowej,
matematyczno-informatycznej oraz w klasach ogólnych. Uroczystość
rozpoczęcia nowego roku szkolnego swoją obecnością uświetnili: Kierownik
Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Anna Białoskórska, Wójt Gminy,
Paweł Smolarek oraz Poseł na Sejm RP Ryszard Galla.

XII PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
„DOBRZE JEST ŚPIEWAĆ NASZEMU PANU”

DOŻYNKI 2010
W Komprachcicach uroczyście celebrowano doroczne Święto Plonów.
Więcej na stronie 7.

Zapraszamy na kolejny doroczny przegląd zespołów i wokalistów. Impreza
odbędzie się 24 października w sali widowiskowej Samorządowego
Ośrodka Kultury. Od godziny 15.00 będą trwały przesłuchania, po których
publiczność jest zaproszona na wyjątkowy koncert zespołu Magnificat
(o zespole piszemy na str. 8). Po koncercie zostanie odczytany werdykt
jury. Wszelkie informacje dotyczące Przeglądu opublikowane są na stronie
internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury, organizatora wydarzenia:
www.sokkomprachcice.atol.som.pl
Patronat honorowy objęli: ks. biskup Andrzej Czaja, Marszałek Województwa
Opolskiego, Poseł na Sejm RP - Ryszard Galla.
Patronat medialny: „Gość Niedzielny”, Radio Opole, TVP Opole, Radio
Plus.
Zapraszamy.

ATTONARE DLA HOSPICJUM
Zespół Attonare nadal zbiera pieniądze na zakup pulsomterów dla osób
potrzebujących z opolskiego hospicjum. Na początku października grupa
zapewniła oprawę muzyczną mszy w kościołach w Pogórzu, Łączniku
i Mosznej. Po nabożeństwach wierni mieli możliwość zakupu płyt Attonare,
ze sprzedaży których dochód zostanie przekazany na zakup sprzętu.

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW,
ŻE BANKOMAT PRZY
URZĘDZIE GMINY W KOMPRACHCICACH
JEST ZNÓW CZYNNY.
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INFORMACJA WÓJTA GMINY
KOMPRACHCICE
Przypomina się mieszkańcom Gminy Komprachcice, którzy nie
wypełnili ankiety nt. ilości wytwarzanych odpadów biodegradowalnych
w gospodarstwie domowym, a które podlegają unieszkodliwieniu
w przydomowych kompostownikach, że
Gmina Komprachcice, musi wykazać się z osiągniętego poziomu odzysku
odpadów biodegradowalnych przed organami wyższego szczebla,
a następnie przed Komisją Unii Europejskiej.
Dlatego ponownie zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy
o wypełnienie i dostarczenie do tut. Urzędu Gminy (forma dostarczenia
dowolna) lub do poszczególnych sołtysów informacji dotyczącej przybliżonej
ilości odpadów kompostowanych w przydomowych kompostownikach.
Dane osobowe mieszkańców będą jedynie informacją dla Urzędu Gminy,
nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu. Druki ankiety są dostępne
u sołtysów.

SPALAJĄC ŚMIECI NIEODWRACALNIE
NISZCZYSZ ZDROWIE SWOJE I SWOICH
BLISKICH !
W ostatnim okresie do Urzędu Gminy wpłynęło kilka zgłoszeń z prośbą
o interwencję w związku ze spalaniem przez innych mieszkańców odpadów
w piecach jak i poza instalacjami.
W związku z tym przeprowadzane będą kontrole nieruchomości wynikające
ze zgłoszeń interwencyjnych mieszkańców oraz kontrole w zakresie
dopełnienia obowiązku posiadania przez właścicieli posesji właściwych
umów i rachunków na usuwanie odpadów, wynikające z obowiązków
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Komprachcice. W związku z tym przypomina się mieszkańcom
o zakazie spalania odpadów, opakowań plastikowych, opon, itp. materiałów
szkodliwych dla środowiska.
W czasie spalania odpadów powstają substancje rakotwórcze
i śmiercionośne.
Zgodnie z art.71 ustawy o odpadach , kto wbrew zakazowi spala
w/w odpady poza instalacjami i urządzeniami rzeznaczonymi do odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów lub spala odpady w inny niedopuszczalny
sposób –podlega karze aresztu albo grzywny.
Stan jakości powietrza ulega corocznemu pogorszeniu.
Spalanie odpadów poza instalacjami do tego celu przystosowanymi uwalnia
do powietrza szkodliwe i rakotwórcze substancje, między innymi metale
ciężkie, dioksyny, furany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
Takie szkodliwe działanie oprócz zanieczyszczenia atmosfery, zatruwa
również wodę i glebę oraz zwiększa ryzyko zapalenia przewodów
kominowych. Warto przypomnieć w tym miejscu, jak ważną rolę odgrywa
odpowiednia temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska ( jak w piecach
domowych ) w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia,
których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców
jest bardzo szkodliwe.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych, na przykład butelek typu PET, worków foliowych oraz
opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna
czy mebli. Okazuje się, że mieszkańcy bardzo często nie zdają sobie sprawy
ze skutków takiego działania. Toksyczny wpływ na zdrowie człowieka
może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, na przykład w postaci
chorób nowotworowych.
Dlatego przypomina się, że spalanie odpadów z naruszeniem przepisów
ochrony środowiska jest wykroczeniem. Zakaz odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów poza instalacjami spełniającymi określone wymagania wynika
z zapisów ustawy o odpadach, czyli artykułu 71 tej ustawy, który brzmi:
„Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami
odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub
karze grzywny”.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Komprachcicach wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej informuje, iż można nabyć za „przysłowiową złotówkę”
pojemniki o pojemności 1,5 m3 (1500 litrów) z tworzywa sztucznego do
użytku w gospodarstwie domowym, w zależności od potrzeb danego
gospodarstwa. Pojemniki posiadają otwierane dno. Można również
odciąć górę.
Pojemniki mogą również służyć np. do zwiększonej zbiórki szkła lub
innych surowców wtórnych, które po uzgodnieniu będą opróżniane przez
firmę Remondis Opole zgodnie z zasadami powszechnie obowiązującymi
w gminie.
Oferta w szczególności skierowana jest do podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą np. gastronomiczną, a także placówek
oświatowych, jak również innych firm prowadzących działalność związaną
z gospodarką odpadami.
Informacji w sprawie udziela:
ZGKiM w Komprachcicach, ul. Rolnicza 6 – tel. 77/4646234 lub
77/4646258
Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3 – tel. 77/4031712 lub
77/4031700

ZBIÓRKA OPON
Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Gminy Komprachcice, że
w dniach
od 04.10.2010 r. do 22.10.2010 r. zostanie przeprowadzona bezpłatnie
zbiórka zużytych opon samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych
– z wyjątkiem opon ciągnikowych.
Z powodu braku odbiorcy zbiórka nie obejmuje opon ciągnikowych.
Mieszkańcy gminy będący w posiadaniu zużytych i zbędnych opon
mogą przywozić i składować je w wyznaczonym miejscu tj. na placu
węglowym przy ul. Kolejowej 7 w Komprachcicach obok stacji PKP
własność firmy „Karo” Kansy Wilibald, Beata i Rozwita w godz. od 8.00
do 16. 00, oraz w Wawelnie na placu przy boisku LZS. Następnie opony
zostaną przekazane do utylizacji.
Szczegółowe informacje nt. zbiórki można uzyskać w Urzędzie Gminy
pod nr tel. 077/4031712.

TERMINY WYWOZU ODPADÓW
zawiadamia się mieszkańców Gminy Komprachcice,
że w dniu
• 1 1 . 1 0 . 2 0 1 0 r. n a p a r k i n g u z a k o ś c i o ł e m p a r a f i a l ny m
w Komprachcicach
• 12.10.2010 r. na parkingu przy kościele parafialnym w Polskiej Nowej
Wsi
• 13.10.2010 r. na placu przy ul. Nyskiej 14 w Chmielowicach (obok
sklepu Państwa Famuła) w godzinach od 11.00 do 17.00
zostanie przeprowadzona nieodpłatnie zbiórka odpadów niebezpiecznych
wraz z odbiorem folii po nawozach dla rolników
Zbiórka zostanie przeprowadzona za pomocą mobilnego kontenera
ustawionego przez firmę REMONDIS Opole S.A. i obejmować będzie
następujące rodzaje odpadów:
- przeterminowane lekarstwa, tabletki, krople, maści, lekarstwa
w aerozolach,
- baterie i akumulatory,
- farby, lakiery, kleje zawierające substancje niebezpieczne,
- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych po olejach,
farbach, detergentach),
- metale (puszki, po farbach, opakowania po aerozolach,
- lampy fluorescencyjne oraz inne odpady zawierające rtęć (np.
termometry),
- zużyte oleje silnikowe oraz smary,
- oddzielny kontener na folie po nawozach i środkach wytwarzanych
w gospodarstwach rolnych.
Mieszkańcy pozostałych miejscowości mogą dostarczyć odpady do
w/w punktów zbiórki, położnych najbliżej, w zależności od miejsca
zamieszkania.
Natomiast przypominamy, iż odpady zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego są odbierane w następujących miejscach - nieodpłatne
dla mieszkańca:
• w utworzonym punkcie na terenie siedziby ZGKiM Komprachcice,
przy ul. Rolniczej 6, w godz. od 7.00.do 15.00 od poniedziałku – do
piątku;
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UMOWA PODPISANA RUSZA KOLEJNY ETAP KANALIZACJI

Rusza kolejny etap budowy największej
inwestycji na Opolszczyźnie - kontynuacji
budowy kanalizacji miasta Opola oraz
gmin Komprachcice, Prószków, Tarnów
Opolski i Izbicka. Przedsięwzięcie,
w ramach którego powstanie na
terenie gminy Komprachcice 35 km
sieci, finansowane jest z Funduszu
Spójności (dawna ISPA).
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TEN KONTRAKT TO NIE WSZYSTKO
Nie wszystkie gospodarstwa w miejscowościach objętych budową
sieci kanalizacyjnej zostaną do niej podłączone w ramach realizacji
obecnego kontraktu. W dokumentacji technicznej nie zostały ujęte te,
które wybudowano później. Nie weszły też do projektu gospodarstwa,
gdzie koncentracja liczby mieszkańców na jeden kilometr bieżący
sieci była za mała, czyli niższy niż 120, tak, jak w przypadku Osiedla
w Ochodzach, czy Pucnika. Takie są wymogi Unii Europejskiej, a ściślej
Funduszu Spójności, z którego inwestycja jest finansowana. Czy oznacza
to, że nowowybudowane domy, albo domy nie spełniające kryterium
koncentracji nie zostaną podłączone do sieci.
- Doświadczenia realizacji wcześniejszego kontraktu budowy sieci
kanalizacyjnej pozwoliły na lepsze przygotowanie się do obecnego.
W poprzednim kontrakcie staraliśmy się uaktualniać projekt, iść na
rękę mieszkańcom, ale w efekcie, to gmina musiała zapłacić za te
nieuzgodnione wcześniej koszty. Tym razem nie będzie już takiej
możliwości. Powstał projekt i ten projekt będzie realizowany. Pozostałe
domy zostaną podłączone do sieci na koszt gminy w ciągu dwóch lat
od daty zakończenia kontraktu - zapewnia wójt gminy, Paweł Smolarek
i dodaje: - Unia nie daje pieniędzy na przyszłe budownictwa, tylko
na to, co jest w projekcie na dzień tworzenia projektu.
Dagmara Syguła

SIEĆ ZMIENIA?

Umowa pomiędzy Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i spółką WIK, która zarządza
projektem została uroczyście podpisana

... września
Inwestycja zakłada wybudowanie w sumie 124 kilometrów kanalizacji
oraz zmodernizowanie magistrali wodociągowej i oczyszczalni w Opolu.
Głównym celem przedsięwzięcia jest jednak ochrona zbiornika podziemnego
GZWP 333 o powierzchni 1035 km kw - najważniejszego źródła wody
pitnej dla Opolszczyzny. Warto dbać o zbiornik, bo wedle statystyk, jak
mówił podczas podpisania umowy prezes WIK, .....Kętrzyński, opolska
woda należy do najlepszych w kraju.
Całkowity koszt inwestycji, to 216 mln zł, unijne dofinansowanie wyniesie
66 procent, czyli 143 mln zł. O dotację spółka zabiegała długo, od złożenia
wniosku minęły prawie dwa lata. Projekt został w tym czasie wielokrotnie
oceniany, konieczne było wprowadzenie poprawek, uzupełnień i dostosowania
do zmieniających się wytycznych i przepisów prawa.
Pierwsze prace w ramach nowego kontraktu ruszą w gminie Komprachcice
już w roku 2011, ich zakończenie zaplanowane jest na rok 2013. Cała
inwestycja ma się zakończyć w 2014 roku. Jak wyliczył prezes, dzięki
budowie sieci ponad 11 tysięcy rodzin będzie mieć kanalizację, a likwidacji
ulegnie ponad 2700 szamb. Obecny przy podpisaniu umowy marszałek
województwa Józef Sebesta przyznał, że liczy, iż zakończenie inwestycji
pozwoli na poprawę wody w zbiorniku retencyjnym Turawa.
Dagmara Syguła

Leonard Pietruszka, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach,
mieszkaniec Polskiej Nowej Wsi odpowiada na pytanie, czy jego zdaniem
budowa kanalizacji wpływa na poprawę życia mieszkańców:
- Oczywiście. Ci, którzy uczciwie wywozili nieczystości poprzez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach wiedzą
doskonale o tym, ile płacili za wywóz beczkowozu, obecnie za korzystanie
z sieci płacimy mniej, mamy też mniej kłopotu: nic nas nie interesuje czy komunalka ma wolny termin, nie musimy oszczędzać, bo w sobotę
się okazuje, że szambo prawie pełne, a przecież w niedzielę nikt nie
przyjedzie. Mamy komfort psychiczny i finansowy. Tak to odczuwają ci,
którzy legalnie odprowadzali ścieki. I właśnie takie osoby entuzjastycznie
podeszły do budowy kanalizacji. Natomiast, ci, którzy podłączali się do
rowu melioracyjnego, czy kanalizacji deszczowej - tak, oni odczuli, że
koszt wywozu nieczystości wzrósł. W ich przypadku od zera złotych
do stawek obecnie obowiązujących. W ich przypadku to wygląda tak:
nie mieli problemu finansowego i nie chcą go mieć nadal. Narzekania
typu „ile to kosztuje” wychodzą od tych, którzy wcześniej nie płacili. To
przykre, że we świadomym wydawałoby się społeczeństwie są jeszcze
i tacy, którzy, aby uniknąć kosztów nadal podłączają się na lewo. Trzeba
jednak pamiętać, że czasy proszku E i szarego mydła minęły, a ścieki pełne
detergentów, które płyną n ie do sieci, a gdzieś w bok wpływają na nasze
zdrowie i zdrowie naszych dzieci. Czy naprawdę tego chcemy?
Jako były radny gminy (w związku z byciem szefem jednostki organizacyjnej,
Leonard Pietruszka nie mógł kandydować do własnej rady - red.) mam głęboką
nadzieję, że nowa rada pociągnie dalej „nitkę” kanalizacji. Chodzi o to, by
sołectwa, które już korzystają z wybudowanej sieci nie będą obciążać w
sposób znaczący budżetu i domagać się realizacji kolejnych projektów.
Zakończmy kanalizację gminy, bo to ważne zarówno z punktu widzenia
dobra mieszkańców, jak i rozwoju gospodarczego naszej małej ojczyzny.
Chciałbym, by radny, który startuje se swojego sołectwa i to sołectwo
reprezentuje żył jego problemami, ale utożsamiał się z całą gminą.
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Norberta Rascha, Przewodniczącego
Towarzystwa Kulturalno-Społecznego na
Śląsku Opolskim pytamy:

- Jaką rolę pełni obecnie Mniejszość Niemiecka na Opolszczyźnie?
- Na pewno nie pełnimy roli politycznej, nie jesteśmy partią polityczną,
chociaż czasami taki wizerunek stara się nam przyczepić. Pełnimy
w społeczeństwie ważną rolę, znaczącą funkcję w gospodarce, czujemy się
odpowiedzialni za rozwój naszego regionu i przed tą odpowiedzialnością
nie uciekamy. Wystarczy popatrzeć na działalność Fundacji Rozwoju
Śląska i Inicjatyw Gospodarczych, czy Izby Gospodarczej „Śląsk”. Przez
skuteczną działalność tych instytucji duże miliony złotych idą na rozwój
gospodarczy Opolszczyzny.
Prócz działalności kulturalnej, prowadzimy też szeroko zakrojoną działalność
społeczną, na przykład przez Towarzystwo Dobroczynne. Wspieramy
potrzebujących, tych, którzy - na przykład podczas powodzi - wszystko
stracili, dzieci, młodzież. Przez 20 lat wysłaliśmy na obozy i kolonie
kilkadziesiąt tysięcy dzieci.
Myślę, że ci, którzy nie mieli styczności z mniejszością niemiecką, z naszymi
instytucjami i organizacjami nawet nie wiedzą, w jak szerokim zakresie
działamy. Nie chwalimy się tym, co robimy. Najważniejszy jest dla nas cel,
uczciwe i skuteczne sposoby jego osiągnięcia, a nie laury.

WAWELNO ZAJĘŁO DRUGIE MIEJSCE
W konkursie „Piękna Wieś Opolska”, w kategorii „Najlepszy projekt”
drugie miejsce zajęło sołectwo Wawelno.
W lipcu wieś odwiedziła komisja konkursowa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego, która oceniała zgłoszony projekt. Przedstawiciele
sołectwa zaprosili urzędników do wybudowanej wiaty przy stawie, gdzie
ugościli ich kawą, ciastem, a koło wędkarskie podało pyszne ryby złowione
w wawelskim stawie.
Sołectwo otrzymało 5000 zł nagrody, które zostaną przeznaczone na
realizację kolejnych projektów.

GMINNE STOWARZYSZENIE PARTNERSKIE
„PARTNER”
CO MIESIĄC - WYDARZENIE!
Na zaproszenie wójta gminy, Pawła Smolarka oraz przewodniczącego
Zarządu „Partnera”, Jana Przywary odwiedziła w sierpniu gminę
Komprachcice dziewięcioosobowa delegacja z Hasbergen w Niemczech,
z burmistrzem Frankiem Stillerem na czele. Goście mieli okazję poznać
najciekawsze zakątki Opolszczyzny oraz Dolnego Śląska, a przede wszystkim
przedyskutować sprawy obecnej i przyszłej współpracy. Doświadczenia
pozwoliły ustalić, że w przyszłym roku powinno nastąpić zacieśnienie
relacji między rolnikami i przedsiębiorcami.
We wrześniu delegacja naszejj gminy wyjechała do Czech, by zwiedzić
wyjątkową elektrownię szczytowo - pompową w miejscowości Jaderna
(Kraina Jesenika). W wyjeździe o charakterze edukacyjnym uczestniczyły
24 osoby. Prócz zwiedzania elektrowni, uczestnicy wycieczki odwiedzili
też Fabrykę Papieru Velke Losiny. Wracając, nasi reprezentanci odwiedzili
partnerską gminę Mesto Albrechtice, aby uszczegółowić zasady współpracy
między strażakami.
Przedstawiciele Mesto Albrechtice, a wśród nich cała tamtejsza rada
gminy odwiedziła we wrześniu również nas. „Partner” zaproponował
gościom zwiedzanie Opolszczyzny i Dolnego Śląska.
- Potworzyły się nowe i trwałe przyjaźnie pomiędzy poszczególnymi
ludźmi. Naszym dążeniem jest, aby te związki nawiązywały się coraz
częściej. Doprecyzowaliśmy kilka tematów, które będą pomocne
w naszej działalności - mówi Jan Przywara.
Przewodniczący Zarządu zdradza, że już niebawem, 12 listopada odbędzie
się doroczne spotkanie integracyjne z Czechami.
Dagmara Syguła
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OBERSCHLESIEN IST MEIN LIEBES
HEIMATLAND
Wyjątkowy jubileusz 20.lecia istnienia Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców obchodzono uroczyście w gminie
Komprachcice.
Hildegarda Lazik - szefowa gminnego zarządu TSKN przywitała serdecznie
wszystkich zebranych, zwłaszcza tych, którzy od lat budują sukces
Towarzystwa w gminie Komprachcice.
- Przez dwadzieścia lat osiągnęliśmy wiele, poświęcając własny
czas. Niektórzy są z nami od samego początku, niektórych już nie
ma - podsumowała przewodnicząca.
Hildegarda Lazik przypomniała również, że już niebawem czekają nas
wybory samorządowe:
- Pamiętajmy, że bez silnej reprezentacji we władzach lokalnych na
poziomie gminy, powiatu i województwa mamy mniejsze szanse
dalej pracować dla regionu.
Nie zabrakło słów przypominających o rocznicy zjednoczenia Niemiec.
Podczas uroczystości wręczono trzem mieszkańcom gminy medale
upamiętniające ich zasługi dla rozwoju TSKN. Pierwsze medale wręczono
już w lutym tego roku, ale ze względu na sugestie, że nie wszyscy zasłużeni
zostali docenieni, komisja medalowa TSKN zdecydowała, by każda z gmin
zgłosiła po trzy kolejne osoby do wyróżnień. Zarząd gminny zaproponował:
Karla Lachnika, Dietera Passona oraz ....
- Mniejszość niemiecka jest, funkcjonuje, integruje się z innymi
organizacjami, ale brakuje nam młodzieży. A jest nam bardzo
potrzebna - mówił poseł Ryszard Galla.
Wśród gości nie zabrakło wójta gminy, Pawła Smolarka, posła Ryszarda
Galli, Barbary Kaczmarczyk - ...... oraz Norberta Rascha - przewodniczącego
......
Dagmara Syguła

20 LAT SUKCESÓW
- Jak istnienie TSKN, czy szerzej mniejszości niemieckiej wpłynęło
przez te 20 lat na rozwój gminy Komprachcice - pytamy wójta gminy,
Pawła Smolarka.

- Strategicznie rzecz ujmując, najważniejsze to osiągać cele w spokoju,
bez napięć politycznych, czy rozgrywek partyjnych, bo najważniejsze,
to nie przeszkadzać. Współdziałając w ramach mniejszości niemieckiej
mamy gwarancję pracy w spokoju. W przypadku takich gmin, jak nasza
mniejszość niemiecka buduje, cementuje, co w efekcie daje to, co najlepsze:
coraz lepszą infrastrukturę, kulturę, rozwój społeczny.
Musimy pamiętać też, że to właśnie mniejszość niemiecka wpłynęła na
uznanie województwa opolskiego, jako województwa samodzielnego.
To również napływ kapitału niemieckiego do Polski, pomoc finansowa
i merytoryczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uznanie języka
niemieckiego, jako ojczystego spowodowało, że nasi uczniowie wychodząc
z gimnazjum władają językiem obcym w stopniu umożliwiającym im
konkurowanie z najlepszymi.
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MŁODZIEŻOWE I NIE TYLKO...
WEEKENDY PRZYJAŹNI POLSKO-CZESKIEJ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
IN ENGLISH - MÓWIĘ I LICZĘ

Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach realizuje projekt finansowany
z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 20072013.
W ramach projektu, uczestniczący w nim uczniowie będą mogli wziąć
udział w kursie nauki języka czeskiego, a także uczestniczyć w polskoczeskich wyprawach do interesujących miejsc województwa opolskiego
i dolnośląskiego. Spotkania podsumuje impreza integracyjna.

Gmina Komprachcice 1 września 2010r. rozpoczęła realizację projektu
„In English- mówię i liczę” w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty” PO KL.
Projekt adresowany jest do 136 uczennic i uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych i klas I- II gimnazjum z terenu gminy Komprachcice.
Wsparciem zostanie objętych sześć szkół: PSP w Chmielowicach, PSP
w Domecku, PSP w Komprachcicach, PSSP w Ochodzach, PSP w Wawelnie
oraz PG w Komprachcicach.
Beneficjenci wezmą udział w zajęciach z zakresu języka angielskiego
(wszystkie ww. szkoły) oraz matematyki (PSP w Chmielowicach). Cel ogólny
projektu: podniesienie wyników nauczania i doskonalenie umiejętności
językowych i matematycznych uczniów szkół z gminy Komprachcice.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:
- poznanie różnych metod nauki języka obcego,
- nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem
obcym
- uzupełnienie wiedzy z zakresu kulturoznawstwa i realioznawstwa
obszarów anglojęzycznych
- doskonalenie umiejętności w wykorzystaniu komputera i Internetu do
nauki języków obcych
- nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wiedz y
matematycznej

RADOSNA SZKOŁA
W ramach rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej„Radosna
Szkoła” w trzech szkołach gminy Komprachcice zostały zrealizowane
projekty. W Chmielowicach i w Polskiej Nowej Wsi powstają przyszkolne
place zabaw. Do tych placówek oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Komprachcicach zostały też zakupione pomoce dydaktyczne.
Dotacja celowa na pomoce wyniosła w sumie 23 999,50 zł, a koszt
wybudowania placów wyniósł 240 000 zł, z czego 120 tys. to kwota
dotacji.

Cel główny i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte poprzez
organizację w:
- PSP w Chmielowicach - zajęć z języka angielskiego dla 32 uczniów:
z języka angielskiego 8 uczniów – grupa zaawansowana, 8 uczniów grupa - wyrównawcza; z matematyki - 8 uczniów - grupa zaawansowana,
8 uczniów - grupa wyrównawcza,
- PSP w Domecku - zajęć z języka angielskiego - 14 uczniów (jeden
poziom),
- PSP w Komprachcicach - zajęć z języka angielskiego dla 30 uczniów, 15
uczniów - grupa zaawansowana, 15 uczniów - grupa wyrównawcza,
- PSSP w Ochodzach - zajęć z języka angielskiego dla 10 uczniów (jeden
poziom),
- PSP w Wawelnie - zajęć z języka angielskiego dla 1o uczniów (jeden
poziom),
- PG w Komprachcicach - zajęć z języka angielskiego dla 40 uczniów,
20 uczniów - dwie grupy zaawansowane, 20 uczniów - dwie grupy
wyrównawcze.

W Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach rusza projekt „Opolska
eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, wdrażany przez Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Informatycznego i P....”. Dzięki temu projektowi uczniowie
rozwijają kompetencje kluczowe, przygotowując się do nowoczesnych
sposobów nauczania oraz dostosowania kwalifikacji informatycznych do
potrzeb współczesnego rynku edukacji. O projekcie więcej w kolejnym
nuemrze „Wieści”.

Częstotliwość zajęć - dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne,
według harmonogramów zajęć opracowanych przez nauczycieli
prowadzących zajęcia. Dodatkowo dwie grupy zaawansowane z PG
w Komprachcicach – dwa razy w miesiącu zajęcia z native speakerem.
Podsumowanie projektu będą wycieczki tematyczne: do miasteczka
country w Karpaczu w maju 2011 roku i wioski indiańskiej w Jaworznie
w czerwcu 2011 roku.
Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2010r- 31.06.2011r.
Kierownikiem projektu jest Jadwiga Sokołowska.

In English – mówię i liczę.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
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DOŻYNKI GMINNE 2010
Święto Plonów organizowane w tym roku przez sołectwo Komprachcice
rozpoczęła msza święta celebrowana w sposób wyjątkowy w miejscu,
gdzie odbywały się później wszystkie imprezy - na stadionie sportowym
w Komprachcicach. Starostami dożynek byli: Renata Zając i Alfred Woźnica.
Sołectwa przygotowały piękne korony dożynkowe, które zgodnie oceniono
wysoko, jako zasługujące na pierwsze miejsce. Każde sołectwo za swoją
pracę otrzyma nagrodę finansową tej samej wysokości.
- Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wiedzą, jak wiele
pracy włożyli w przygotowanie tegorocznego święta, poświęcając
swój czas i energię - mówi sołtys Komprachcic, Anna Koszyk.
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KALENDARZ „WAWELNO 2011”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno zrealizowało projekt, w ramach
którego wydano kalendarz na rok 2011, prezentujący najciekawsze
projekty realizowane w Wawelnie oraz uszyto stroje regionalne dla
grupy reprezentującej sołectwo.
Dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
w ramach otwartych konkursów ofert wyniosła 10 000 zł. Edycja kalendarza
to kontynuacja wcześniejszych podobnych projektów sprzed lat.
- Wydaliśmy pierwszy kalendarz w 2001, który nosił po prostu tytuł
„Wawelno”, rok później następny - „Kościoły w okolicach Wawelna”
- wymienia Ditmar Gawlista, szef organizacji z Wawelna.
Kalendarz, wydany w ilości 500 sztuk, został rozprowadzony wśród
mieszkańców sołectwa, trafia też poza granice miejscowości i gminy, jako
materiał promujący wieś. W wydawnictwie znalazły się zdjęcia prezentujące
efekty realizowanych w Wawelnie projektów. Ditmar Gawlista zwraca
uwagę na istotny szczegół:
- We wcześniejszych kalendarzach nasz staw nie był na żadnym
zdjęciu, a w obecnym jest na czterech.
Fotografie, które znalazły się w kalendarzu to efekt konkursu, w którym
uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie.
Wykorzystano również niektóre materiały archiwalne. W ramach projektu
uszyto również sześć strojów dla osób, które reprezentują sołectwo na
zewnątrz, np. podczas gminnych dożynek.
Dagmara Syguła
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SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA
Teatralna grupa dziecięca „Akcik” - zajęcia prowadzą: Renata Gliniorz
i Linda Wencel
Teatralna grupa młodzieżowa (od gimnazjum) - zajęcia prowadzą: Renata
Gliniorz i Linda Wencel
Zajęcia wokalne (dwie kategorie wiekowe: dzieci i młodzież) - zajęcia
prowadzi Renata Gliniorz
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży - zajęcia prowadzi Marta
Ostrowska
Rytmika dla dzieci do 7 lat - zajęcia prowadzi Barbara Walusz
Taniec dla dzieci - zajęcia prowadzi Barbara Walusz
Aerobik - zajęcia prowadzi Barbara Walusz
Nauka gry na instrumentach (gitara, keybord, flet, saksofon) - zajęcia
prowadzi Lechosław Mól
Zajęcia fotograficzne - zajęcia prowadzi Jolanta Widuch
Gminna Orkiestra Dęta (dla umiejących grać i znających nuty) - zajęcia
prowadzi Andrzej Bojarski

NA FESTIWAL! NA FESTIWAL!
Z okazji X Jubileuszowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyły się 10
września br. na Placu Wolności w Opolu koncerty, w których uczestniczyli
reprezentanci gminy Komprachcice: orkiestra dęta, zespół Attonare oraz
Skenada. Odnotujmy, że Attonare wspiera organizatorów Dnia już od 10 lat.
Występ Skenady wzbudził emocje wśród zgromadzonej licznie w centrum
Opola publiczności, która skandowała: - Na festiwal! Na festiwal!
Gratulujemy.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę interenetową Samorządowego
Ośrodka Kultury
www.sokkomprachcice.atol.com.pl
Informacji udzielają pracownicy SOK
77 4646 222
515 105 505
509 709 245 (dyrektor SOK, Anna Koszyk)

PUNKT KONSULTACYJNY
Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
zaprasza przedsiębiorców
oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
w tym także:
- osoby bezrobotne
- uczące się
- rolników
do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej w dniu 22 października,
w godzinach 9.00 – 13.00 w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul.
Kolejowej.
Zainteresowani otrzymają informacje dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej, jak:
• podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie
działalności
i kontrola przedsiębiorstw
• rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
Będzie też można uzyskać informacje o możliwości otrzymania wsparcia
finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Zaintersowanym zostaną przekazane informacje dotyczące danych
teleadresowych (baza danych) instytucji otoczenia biznesu zrzeszających
przedsiębiorców danej branży oraz będą wskazane instytucje, które
posiadają bazy danych zawierające
informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów
gospodarczych.

ZESPÓŁ MAGNIFICAT z Wilamowic pod Warszawą gra wspólnie już od 6
lat. Są laureatami wielu prestiżowych nagród, m.in. otrzymali lub zajęli:
Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Psallite Deo 2007,
Grand PriX Międzynarodowego Konkursu Piosenki Religijnej w Kętach 2008,
I miejsce na Podbeskidzkim Przeglądzie Piosenki Religijnej Andrychów
2009, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej Cantate
Deo 2010 w Gliwicach
Brali też udział w programie „My wy oni” w TVP1. Zespół wydał płytę
„Odrodzona nadzieja”
Magnificat koncertuje na terenie całego kraju, gwarantując świetny
kontakt z publicznością i dobrą zabawę.

ZAPRASZAMY
Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach zajęło pierwsze miejsce w II
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