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SZTAB MIKOŁAJÓW ZAGOŚCIŁ
W KOMPRACHCICACH
6 grudnia ruszyli z Samorządowego Ośrodka Kultury na komprachcickie
drogi Mikołaje wraz z pomocnikami, wioząc paczki dla dzieci z Komprachcic
i Osin.
O szczegółach na stronie 8.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu
zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Wójt Gminy		
Paweł Smolarek		

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

ŚWIĘTY
MARCIN
PO RAZ 18.
W
WAWELNIE!
Na zdjęciu:
Oliwia Grygas
z Wawelna zajada
się prawdziwym
„marcinowym”
rogalem z makiem.
Więcej
na stronie 6

SOŁECTWO WAWELNO

ORGANIZUJE 29 GRUDNIA
WIECZORNE POŻEGNANIE MIJAJĄCEGO ROKU
MUZYKA, OGNISKO, GRZANIEC I DOBRA ZABAWA
DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
MIEJSCE: ALTANA PRZY STAWIE
GODZINA: 19.00
ZAPRASZAMY!
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GMINA KOMPRACHCICE ORAZ
PARAFIA PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
ZAPRASZAJĄ NA
JARMARK ADWENTOWO BOŻONARODZENIOWY
ADVENTS WEIHNACHTSMARKT
KOMPRACHCICE – 18-19 GRUDNIA 2010 R.
WSPÓŁORGANIZATORZY IMPREZY:
LKS OSIR KOMPRACHCICE, OŚRODEK SPORTU I REKREACJIW KOMPRACHCICACH,
PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
WKOMPRACHCICACH,SAMORZĄDOWYOŚRODEKKULTURYWKOMPRACHCICACH
ORAZ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KOMPRACHCICACH
PROGRAM JARMARKU
SOBOTA – 18 GRUDNIA 2010 R.
MIEJSCE: PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM W KOMPRACHCICACH
19.00 – WSPÓLNE KOLĘDOWANIE (KOLĘDY W WYKONANIU
ZESPOŁÓW: AMIGOS, SKENADA I SONIDO) ORAZ SPOTKANIE
PRZY OGNISKU
NIEDZIELA – 19 GRUDNIA 2010 R.
MIEJSCE: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOMPRACHCICACH
14.00 – MSZA ŚW. W HALI OSiR W INTENCJI MIESZKAŃCÓW GMINY,
ŚRODOWISKA LUDZI SPORTU ORAZ WSZYSTKICH
ZAWODNIKÓW
15.00 – JASEŁKA W WYKONANIU UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W KOMPRACHCICACH
16.00 – KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ GMINY KOMPRACHCICE
17.00 – KONCERT ŻANETY PLOTNIK
18.00 – KOLĘDOWANIE W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
(ZESPÓŁ SONIDO)
19.00 – GWIAZDA WIECZORU: DON WASYL JUNIOR I CYGAŃSKIE
GWIAZDY
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
MIEJSCE: SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W KOMPRACHCICACH
15.00 – WYSTAWA SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
16.00 – PRZEDSTAWIENIE „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI”
17.00 – WRĘCZENIE NAGRÓD

PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY
2 grudnia br. odbyło się posiedzenie wybranych w ostatnich wyborach
samorządowych radnych – ich nazwiska publikujemy niżej. Sesję
zdominowały wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Komprachcice oraz ustalenie składów i wybór szefów
komisji stałych Rady.
Uchwałą Nr I/1/10 dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Komprachcice, którym podczas tajnego głosowania został Antoni Wencel,
piastujący tę funkcję również w minionej kadencji. Jego zastępcą została na
mocy uchwały Nr I/2/10 Elżbieta Milek.
Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy
Komprachcice oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego
(Uchwała Nr I/3/10). Zgodnie z Załącznikiem do ww. Uchwały powołano
następujące stałe komisje Rady Gminy Komprachcice. Przewodniczący
Komisji zostali wybrani Uchwałą Nr I/4/10.
Komisja Rewizyjna
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określone są w paragrafach od 79
do 103 Statutu Gminy Komprachcice stanowiącego załącznik do uchwały nr
III/24/2003 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego Nr 27, poz. 642)
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
1. Józef Kremer – Przewodniczący Komisji
2. Waldemar Wencel
3. Joachim Kowalski
4. Ewa Wittke
Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Do zakresu działania Komisji Budżetowo-Gospodarczej w szczególności
należy:
1. analizowanie projektu budżetu przygotowanego przez Wójta i sporządzanie
w tym zakresie opinii dla potrzeb Rady Gminy;
2. analizowanie i opiniowanie projektów przedsięwzięć finansowych
i gospodarczych;
3. inicjowanie działalności inwestycyjnej w gminie;
4. opiniowanie tez do planów gospodarczych wieloletnich;
5. analiza prawidłowości uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego
gminy;
6. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie kompetencji
Komisji.
Skład osobowy Komisji Budżetowo-Gospodarczej:
1. Maria Neumann – Przewodnicząca Komisji
2. Paweł Pawleta
3. Tomasz Smolarek
4. Elżbieta Milek
5. Marcin Szemainda
Komisja Społeczna
Do zakresu działania Komisji Społecznej w szczególności należy:
1. analizowanie stanu oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji w gminie
i wnioskowanie do Rady Gminy o podjecie niezbędnych działań;
2. współpraca z placówkami oświatowymi, z instytucjami kultury i sportu
w gminie
3. analiza wydanych aktów prawa miejscowego w zakresie kompetencji
Komisji;
4. analiza stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie i występowanie
z wnioskami w tym zakresie do Rady Gminy;
5. opracowywanie podstawowych kierunków działań programów oraz
planów pracy Rady Gminy w zakresie działania Komisji;
6. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie kompetencji
Komisji.
Skład osobowy Komisji Społecznej:
1. Mirosław Borkowski
2. Łukasz Dydzik – Przewodniczący Komisji
3. Andrzej Zyla
4. Anna Bodzioch
5. Sandra Cierniak

PODZIĘKOWANIA
Pragnę podziękować za pośrednictwem „Wieści Gminy Komprachcice”
za poparcie, jakiego mi Państwo udzieliliście oddając na mnie swoje
głosy w wyborach samorządowych. Wierzyłem w mądrość wyborców –
mieszkańców naszej gminy. Postaram się nie zawieść Waszego zaufania
i poprowadzić Gminę Komprachcice obraną drogą ku zrównoważonemu
i systematycznemu rozwojowi.
Dziękuję.
Paweł Smolarek
Wójt Gminy Komprachcice

SKŁAD RADY GMINY KOMPRACHCICE
VI KADENCJA 2010-2014

ANNA BODZIOCH
MIROSŁAW BORKOWSKI
SANDRA CIERNIAK
ŁUKASZ DYDZIK
JOACHIM KOWALSKI
JÓZEF KREMER
ELŻBIETA MILEK
MARIA NEUMAN

PAWEŁ PAWLETA
TOMASZ SMOLAREK
MARCIN SZEMAINDA
ANTONI WENCEL
WALDEMAR WENCEL
EWA WITTKE
ANDRZEJ ZYLA
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OGŁOSZENIE NABORU NA RACHMISTRZÓW
SPISOWYCH
WÓJT GMINY KOMPRACHCICE - GMINNY KOMISARZ SPISOWY
ogłasza nabór
KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
– do spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku
KANDYDAT NA RACHMISTRZA SPISOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ
NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
• mieć ukończony 18. rok życia,
• mieć wykształcenie co najmniej średnie,
• być osobą godną zaufania i dyspozycyjną,
• wykazywać biegłą znajomość języka polskiego,
•  	zamieszkiwać lub pracować, albo pobierać naukę na terenie gminy,
• posiadać odpowiednią sprawność fizyczną ze względu na specyfikę
pracy,
• posiadać umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe
nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się,
radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
• posiadać umiejętność obsługi komputera (praktyczna znajomość
funkcjonowania systemu GPS).
HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów:
- styczeń – luty 2011 r. - szkolenie rachmistrzów zakończone egzaminem
(czas trwania szkolenia: 4 dni - 24 godziny szkoleniowe)
- 6 - 7 kwietnia 2011 r. - szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa
dla rachmistrzów.
- 8 kwietnia 2011 r. – 30 czerwca 2011 r. – spis powszechny ludności
i mieszkań.
TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
1.  Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobligowani
są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji
spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held
oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami.
2.  Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł
przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
3.  Rachmistrze spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu
Statystycznego w Opolu na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego
w Komprachcicach po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia
o obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej.
4.  Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie
umowy zlecenia.
5.  Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia
prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held.
Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została
według odrębnych zasad.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane:
		
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania, (miejsce pracy lub nauki na terenie  
		
gminy Komprachcice)
• nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
• data urodzenia,
2.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopię
świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły
wyższej
3. kserokopia dowodu osobistego
4.  oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do
czynności prawnych
5.  oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne w tym umyślne
przestępstwo skarbowe
Zgłoszenie winno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu kandydatury na rachmistrza spisowego dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.
926 z późn. zm./
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Biurze Spisowym
w Komprachcicach ul.Kolejowa 3 w godzinach pracy Urzędu
od 8.00 do 17.00 – poniedziałki,
od 7.30 do 15.30 – wtorki, środy, czwartki,
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od 7.30 do 14.30 - piątki
w terminie do 20 grudnia 2010r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub
będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
INNE INFORMACJE:
1.   Etapy naboru to:
-   sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału
kandydatów),
- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami spełniającymi
wymogi formalne.
2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną
powiadomieni telefonicznie.
3.   Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać w Gminnym
Biurze Spisowym pod nr telefonu 77 403 17 03 , 77 403 17 11.
Wójt Gminy
					
Paweł Smolarek

WYBÓR LIDERA GMINNEGO NSP 2011
Zarządzeniem Nr 332/2010 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 grudnia
2010r. wyznaczono lidera gminnego, którym na okres Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań została Iwona Bartos, inspektor spraw
obywatelskich.

POWOŁANIE GMINNEGO BIURA NSP 2011
Zarządzeniem Nr 333/2010 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 grudnia 2010r.,
do wykonywania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. utworzono
Gminne Biuro Spisowe w skład, którego weszli:
Sekretarz Gminy Maria Grot - kierownik Biura
Inspektor Spraw Obywatelskich Iwona Bartos - lider gminny
Inspektor ds. płac Danuta Bugla – członek Biura
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa Sebastian
Dambiec – członek Biura

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Powszechny spis ludności i mieszkań zaplanowany na rok 2011 (NSP 2011)
będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita
Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Członkostwo w Unii Europejskiej to szereg różnych zobowiązań, między
innymi związanych z koniecznością dostarczenia informacji z dziedziny
demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej w zakresie
i terminach określonych przez Komisję Europejską.
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie
ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej
i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw
domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na
wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym,
regionalnym i lokalnym.
W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in.
uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002
r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych
zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach
demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu
mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu
z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli
na zachowanie szeregów czasowych i porównywalności z wynikami
z poprzednich spisów.
Spis obejmie:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach,
obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
- mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane
obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami;
osoby niemające miejsca zamieszkania
Spis nie obejmie:
- szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych
i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz
innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów,
ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
- mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw
obcych.
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WOLONTARIAT W GMINIE

Stefania Gwóźdź, bibliotekarka z Publicznego Gimnazjum
w Komprachcicach zaangażowała się w wolontariat trzy lata temu.
Dzisiaj może dzielić się wiedzą i doświadczeniem, bo wolontariat
w jej ujęciu to niezwykle poważna i profesjonalna sprawa. Stała
się rzeczniczką wolontariatu i zaszczepiła z sukcesem tę ideę
uczniom.
Większości z nas wolontariat kojarzy się z pracami społecznymi na
jakiś szczytny cel, jednak to nie do końca prawda. Cel nadal pozostaje
szczytny, praca wykonywana jest nieodpłatnie, ale różnice są i wynikają
przede wszystkim z Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. By dobrze organizować ten sposób pracy, trzeba
się orientować w gąszczu przepisów, być świetnie zorganizowanym
i odpowiedzialnym
- To był pierwszy rok mojej pracy w szkole. Dyrektor zasugerował,
że mogłabym się zająć organizacją wolontariatu w gimnazjum.
Nie miałam o tym bladego pojęcia, ale zaryzykowałam – wspomina
Stefania Gwóźdż. Informacji, które miały jej pomóc szukała w internecie,
czytała dokument za dokumentem, szukała kontaktów z podobnymi
placówkami. Ze względu na swoje stanowisko zaczęła od zachęcania
uczniów do udziału w wolontariacie, jako asystentów biblioteki. Młodzież
mogła wybrać sobie sposób wsparcia pracy bibliotecznej.
- Zgłosiło się bardzo dużo osób. Potem dużo się wykruszyło. To nie
jest łatwa praca, trzeba wykazać się systematycznością. Zostali
ci, którym najbardziej zależało – mówi bibliotekarka.
Teraz stawia wobec wolontariuszy większe wymagania, zwłaszcza,
że ich praca nie ogranicza się już tylko do pracy w bibliotece. Pani
Stefania zaproponowała, by uczniowie sami zasugerowali sekcje,
w jakich chcieliby pracować i tak powstała między innymi sekcja
informatyczno-komputerowa (tworzą m.in. prezentacje multimedialne
na potrzeby szkoły), a niedawno – sekcja opiekuńcza, która wspiera
pracę w ochronce, świetlicy środowiskowej, czy w przedszkolu. Szkoła
podpisuje umowy z każdym uczniem-wolontariuszem i deleguje
ucznia do pracy wolontariackiej. Dużo tutaj tzw. „papierkowej roboty”,
konieczne są zgody rodziców, wypełnienie kwestionariuszy osobowych,
przygotowanie umowy, opracowanie karty pracy wolontariusza,
w której znajdują się takie informacje, jak data, godziny pracy, rodzaj
pracy. To ważne dane, ponieważ zgodnie ze statutem szkoły za pracę
wolontariacką można otrzymać punkty podwyższające ocenę z zachowania
oraz otrzymać dodatkowe punkty na świadectwie gimnazjalnym,
które pomagają w dostaniu się do szkoły ponadgimnazjalnej (aby je

otrzymać trzeba przepracować minimum 50 godzin w ciągu trzech
lat gimnazjalnej edukacji).
Przyszli wolontariusze biorą udział w specjalnych szkoleniach, które
prowadzi, również w ramach wolontariatu, Elżbieta Piróg z Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.
Jaki jest profil komprachcickiego wolontariusza? Czy to tylko uczniowie,
którzy mają doskonałe oceny i równie dobrze oceniani są za swoje
zachowanie?
- Uczniowie są bardzo różni, niektórzy słabsi w wolontariacie mogą
się wykazać, widać, że wpływa to na nich w sposób pozytywny,
czują się dowartościowani, więc można powiedzieć, że w tym
zakresie wolontariat ma charakter terapeutyczny – tłumaczy
Stefania Gwóźdź i dodaje: - To uczy systematyczności, słowności,
odpowiedzialności.
Uczeń ma prawo wycofać się z wolontariatu w każdej chwili, ale powinien
podać naprawdę ważne powody swojej rezygnacji. To ważne ze względu
na zobowiązania, jakich podejmuje się szkoła w jego imieniu. Wśród
uczniów są jednak i tacy, którzy pracują wolontarystycznie nawet
w wakacje – na przykład pomagając przy remoncie biblioteki.
- Część z nich pracuje na pewno dla punktów, które można zdobyć,
ale większość to młodzi ludzie, którzy pracują dla idei. Kończą
gimnazjum, idą dalej, do szkoły średniej, gdzie takich idei nie
ma i i nagle się okazuje się, że czegoś brakuje – podsumowuje
Stefania Gwóźdź.
Dagmara Syguła

Wolontariat
- bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje
wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy,
indywidualny, grupowy itd.
Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji
i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńskorodzinne.
Wolontariusz może pracować w organizacjach pozarządowych
i instytucjach publicznych. Wolontariusz przydatny jest przede
wszystkim w pracach biurowych – przepisywaniu tekstów na komputer,
wysyłaniu faxów, kserowaniu, segregowaniu dokumentów itp. Może
też tłumaczyć teksty z języków obcych czy administrować stronę
internetową organizacji. Jeśli posiada odpowiednią wiedzę to może
udzielać porad specjalistycznych (prawnych, księgowych, PR). Może
też zająć się koordynacją projektów czy pisaniem wniosków. Może
również czuwać przy telefonie zaufania lub mieć dyżury w recepcji.
Wolontariusze mogą wesprzeć organizację uroczystości, festynów,
konferencji. Mogą także uczestniczyć w tworzeniu ulotek, folderów,
pomagać przy ich dystrybucji. Można także wziąć udział w kampaniach
społecznych, zbieraniu podpisów pod petycjami, kwestowaniu. Właściwie
to, co można robić w organizacji zależy od tego, co organizacja robi,
na jakiej dziedzinie działa i od tego, w czym wolontariusz jest dobry,
na czym się zna.

DZIEŃ WOLONTARIUSZA COROCZNIE 5 GRUDNIA
OBCHODZONY JEST DZIEŃ
WOLONTARIUSZA; USTANOWIONY
PRZEZ UNESCO W ROKU 1981

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE

CZYSTA GMINA? TO ZALEŻY OD NAS
Rada Gminy minionej kadencji na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2010 r.
podjęła m.in., uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Komprachcice. Niżej publikujemy wybrane
wyjątki z tego dokumentu, które są szczególnie istotne dla mieszkańców.
Jednolitą, pełną treść Regulaminu stanowi załącznik do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIII/254/10 z dnia 5 listopada 2010 r. i stanowi obowiązujące na terenie
gminy prawo. Przepisy te są szczególne ważne teraz, w okresie zimowym, gdy
śnieg, lód, błoto pośniegowe oraz inne podobne zanieczyszczenia zalegają
na terenach, za które odpowiedzialny jest określony właściciel. Regulamin
będziemy prezentować w częściach.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Komprachcice, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych
akumulatorów oraz odpadów z remontów,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) sposobu i częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki
odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów
jej przeprowadzania.
Co z odpadami?
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w wymagane urządzenia;
2) selektywne odbieranie odpadów komunalnych, opakowaniowych następuje
poprzez:
a) wyposażenie każdej posesji w oznaczony pojemnik z tworzywa sztucznego
z żółtą klapą i zieloną klapą,
b) zbieranie wysegregowanych odpadów w oznakowanych poprzez
odbierającego odpady workach,
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych
podmiotowi uprawnionemu do odbioru,
4) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na
terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np.
medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie o odpadach,
5) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej
substancji lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych
w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach,
6) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się na tereny przyległe
odpadów oraz innych substancji ciekłych i stałych,
7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego
i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu
i modernizacji lokali i budynków.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego
zbierania następujących grup odpadów:
1) odpadów komunalnych, opakowaniowych:
a) szkła,
b) tworzyw sztucznych,
c) makulatury,
d) opakowań aluminiowych,
e) wielomateriałowych;
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2) odpadów biodegradowalnych;
3) odpadów niebezpiecznych;
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
5) odpadów wielkogabarytowych;
6) odpadów z remontów.
Stałe odpady komunalne oraz odpady opakowaniowe gromadzi się w szczelnych
i zamykanych pojemnikach, dostosowanych do mechanicznego załadunku
i wyładunku przez podmiot uprawniony. Urządzenia przewidziane do zbierania
odpadów na terenie gminy to:
1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 l do 1100 l,
2) pojemniki z żółtą klapą o pojemności 240 l, oznakowane, przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych typu: tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, makulatura, opakowania aluminiowe oraz
pojemniki z zieloną klapą o pojemności 120 l, oznakowane przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych szklanych,
3) worki foliowe na odpady zmieszane niesegregowane dystrybuowane
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych (odpowiednio oznaczone worki mogą być używane okresowo
do zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów)
4) kosze uliczne o pojemności 50l – 60 l (ogólnodostępne),
5) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3 ,
6) kontener do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
ustawiony w wyznaczonym punkcie w gminie,
7) kontener przeznaczony do zbierania odpadów remontowych,
8) oznakowane worki do selektywnej zbiórki odpadów.
Zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji może odbywać się
w przydomowych kompostownikach lub w specjalnych workach z tworzywa
ulegającego naturalnej biodegradacji o pojemności od 100 l – 120 l i winny
być przekazywane podmiotowi uprawnionemu w uzgodnionym z nim
terminie. Pojemniki na odpady zmieszane niesegregowane o pojemności 80l
zalecane są szczególnie dla gospodarstw 1-2 osobowych. Odpady komunalne
wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie
nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez
podmiot uprawniony i usuwane jak najszybciej w terminach uzgodnionych
z przedsiębiorstwem wywozowym, w systemie wystawkowym.
Odpady powstałe w wyniku remontu lokali i budynków (odpady remontowe)
powinny być gromadzone w miejscach wyznaczonych przez właściciela
(z wyłączeniem dróg i chodników), najlepiej w przeznaczonych do tego celu
kontenerach, zabezpieczone przed ich rozprzestrzenianiem się i odbierane
niezwłocznie po zakończeniu remontu przez podmiot uprawniony.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w specjalnie
oznakowanym kontenerze ustawionym w wyznaczonym przez Gminę
punkcie.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, powstających w wyniku prowadzonej przez
nich działalności gospodarcze.
Pojemnik – jaki, dla kogo
Określa się podstawową ilość pojemników na odpady komunalne stałe
w wysokości:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, lecz nie mniej niż jeden
pojemnik 80l -120 l na
odpady zmieszane oraz 1 pojemnik 240 l i 120 l na odpady segregowane na
każdą nieruchomość,
2) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika,
3) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, lecz nie mniej
niż jeden pojemnik 110 – 120 l na każdy lokal,
5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie
mniej niż 1 pojemnik o pojemności 110 - 120 l,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych 11 l na 1 osobę,
lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110-120 l,
7) dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do
31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem.
Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia,
zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować
częstotliwość wywozu do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając
powyższe normatywy.
Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować
pojemność pojemników do liczby mieszkańców, biorąc pod uwagę normatywy
zapisane w punkcie 1.
W miejscach publicznych kosze na odpady powinny być ustawione
w szczególności na przystankach, obok kościołów, parków i placów, sklepów,
lokali gastronomicznych.
Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej
terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości
osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób, by
opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu, bez dopuszczenia
do przepełnienia i nie rzadziej niż raz na miesiąc.
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WAWELNO
DWIE OKAZJE DO ŚWIĘTOWANIA
Po raz osiemnasty w Wawelnie odbyło się celebrowanie Św. Marcina.
11 listopada ruszył z kościoła pochód prowadzony przez symboliczną
postać świętego jadącego konno, odgrywaną przez Adriana
Nowotnego. Od 2007 roku, czyli od czasu utworzenia przy stawie
miejsca integracji mieszkańców sołectwa, 11 listopada docierają
oni właśnie tutaj. Wcześniej świętowano na boisku LZS.
Co rok uczestnicy święta otrzymują rogale z makiem – tym razem było
ich 160. Przygotowała je wawelska piekarnia. Wypieki otrzymali wszyscy
biorący udział w pochodzie poprowadzonym przez Adriana Nowotnego,
który wcielił się tradycyjnie już w rolę świętego Marcina. Podążający za
jeźdźcem mieszkańcy, zwłaszcza ci najmłodsi nieśli latarnie adwentowe,
rozpraszając listopadowy zmierzch.
Tradycyjnie wszyscy spotykali się przy stawie, gdzie rozpalono ognisko,
przypomniano postać świętego i bawiono się. Tym razem oprawa była
jeszcze bardziej uroczysta – przybyły na spotkanie wójt gminy, Paweł
Smolarek wręczył Ditmarowi Gawliście, jako przedstawicielowi całej
społeczności Wawelna podziękowania i statuetkę za zdobycie przez
to sołectwo II miejsca w konkursie „Piękna Wieś Opolska”, w kategorii
„Najlepszy Projekt”. Wieś zgłosiła do konkursu właśnie zaaranżowanie
miejsca integracji przy stawie. Komisja konkursowa, która odwiedziła
miejscowość latem nie miała wątpliwości: altana, uporządkowanie terenu
i jego przyjazne zaaranżowanie zasłużyły na wyróżnienie. Tego samego
zdania był wójt gminy, który tak ocenił działalność Grupy Odnowy Wsi
Wawelno:
- Udziałem w tym konkursie, jak również w konkursach wcześniejszych,
wykazujecie wysoki poziom zaangażowania osobistego w sprawy
społeczności lokalnej, w zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
dbałość o integrację środowiska i społeczności wiejskiej. Dziękuję
wam za wrażliwość na piękno wiejskiej wspólnoty oraz za umacnianie
więzi i pielęgnowanie tożsamości.
Sołectwo za zajęcie drugiego miejsca otrzymało nagrodę pieniężną
w wysokości 6000 zł, która zostanie przeznaczona na zabezpieczenie
wkładu własnego w innym projekcie.
- To da nam możliwość ściągnięcia jeszcze więcej funduszy dla naszej
wsi. Tę nagrodę możemy wydać na cele związane z odnową wsi i takie
projekty będziemy realizować, Najważniejsze, żeby coś trwałego dla
Wawelna zostało – podsumowuje Ditmar Gawlista.
Dagmara Syguła

KIM BYŁ ŚW. MARCIN?
Dokładne miejsce urodzin świętego, pochodzącego z Węgier, nie jest
do końca poznane, datę jego urodzin określa się na 316-317 rok. Jego
ojciec nadał synowi imię pochodzące od boga wojny Marsa. Marcin,
będąc dzieckiem przeniósł się wraz z rodzicami do Pavii, miasta we
Włoszech. Tam poznał chrześcijan i mając zaledwie 10 lat wpisał się na listę
katechumenów. Ponieważ jego rodzina nie chciała się zgodzić na chrzest,
a także miejscowy biskup był temu niechętny obawiając się gniewu ojca
Marcina, przyszły święty przyjmuje chrzest później. Mając 15 lat chłopiec
wybiera życie żołnierskie i zostaje rzymskim legionistą. W roku 338 św.
Marcin wraz ze swoim garnizonem został przeniesiony do Galii w okolice
miasta Amiens. Tutaj właśnie ma miejsce słynne wydarzenie: zimą, gdy
spotyka półnagiego żebraka, litując się nad człowiekiem, oddaje mu
połowę swojej żołnierskiej opończy. W nocy po tym zdarzeniu w swoim
śnie widzi Chrystusa odzianego w jego płaszcz, który mówi do aniołów:
„Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen, przyodział”.
Po powrocie z wojny Marcin uzyskuje zwolnienie z wojska. Jedzie na Węgry,
gdzie udaje się mu nawrócić na wiarę chrześcijańską swoich rodziców.
Poszukując swojego miejsca w Europie, Marcin dociera do Francji, do
Poitiers. Zostaje tam serdecznie przyjęty przez tamtejszego biskupa,
któremu wyznaje, że jego pragnieniem jest poświęcić się Bogu, żyjąc życiem
ascety. Biskup ujęty osobowością Marcina wydziela mu w pobliskim Ligugé
pustelnię, gdzie przyszły święty mieszka z kilkoma towarzyszami. W 371
r. umiera biskup Tours, a ponieważ sława życia i cudów świętego mnicha
znana była w całej okolicy, kapłani i wierni zapragnęli, aby Marcin przyjął
godność biskupa. Wybrany przez aklamację 4 lipca 371 roku otrzymuje
święcenia kapłańskie i sakrę biskupią.Godność biskupią sprawował 26 lat.
Wprowadza nowy styl pracy, często wyjeżdża, starając się poznać życie
i sprawy swoich wiernych. Angażuje się w działania polityczne, które
kończą się sukcesami. Sam wiedzie życie skromne nosząc włosiennicę
i pości za grzechy swoich wiernych.
KIM JEST ŚW. MARCIN?
Święty Marcin jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów,
diecezji w Eisenstadt, mogunckiej (Meinz), rotterburdzkiej, w Amiens. Jest
również patronem dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników,
kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli
winnic, żebraków i żołnierzy.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KONCERTOWO OBCHODZONY ROK
CHOPINA
W związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą urodzin Fryderyka
Chopina i ogłoszeniem 2010 r. Rokiem Chopinowskim Gminna
Biblioteka Publiczna w Komprachcicach oraz Samorządowy Ośrodek
Kultury w Komprachcicach zorganizowały koncert zespołu„Machowska
Kopietz Duo”.
Zespół w składzie Piotr Kopietz- akordeon, bandoneon, akordina oraz
Gabriela Machowska-Kopietz- fortepian, zaprezentował najpopularniejsze
walce Fryderyka Chopina, ale też argentyńskie tango oraz walce muzyki
klasycznej i filmowej. „Machowska-Kopietz & Kopietz  Duo” to  zespół, który  
rozpoczął współpracę przy realizacji własnych projektów muzycznych podczas
wspólnych studiów na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Dzięki ogromnej pasji, świeżemu spojrzeniu na muzykę oraz wielu pomysłom
realizowanym we własnych aranżacjach znanych i popularnych utworów, nadają
wykonywanej muzyce indywidualny charakter. W połączeniu z doskonałymi
umiejętnościami gry na instrumentach każdy ich koncert to niepowtarzalny
spektakl muzyczny. Tak też odebrano ich występ w Komprachcicach, na który
przyszło dużo osób. Koncert nagrodzono owacją na stojąco, były też bisy.
Do końca roku można również w czytelni biblioteki, w godzinach jej pracy,
obejrzeć wystawę poświęconą życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
Zapraszamy.

FESTIWAL „JESIENNE NUTKI 2010”
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
z terenu gminy Komprachcice i gmin sąsiednich. W jury zasiedli: Marek
Wieczorek, Lechosław Mól oraz Magdalena Klotka.
Wyniki
Kategoria: soliści klas I-III
I miejsce: Sonia Gielnik
II miejsce: Karolina Marek
III miejsce: Emilia Waliczek
Kategoria: soliści IV-VI
I miejsce: Paulina Kwiczala
II miejsce: Fabian Kanor
III miejsce: Wiktoria Szymon
Wyróżnienie: Paulina Klosa/Magdalena Gniewczyńska
Kategoria: soliści gimnazjum
I miejsce: Patrycja Kaleta
II miejsce: Aleksandra Myśliwy
III miejsce: Roksana Bałdyzer
Kategoria: zespoły
I miejsce: Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku
II miejsce: Malowane Nutki
III miejsce: Balladynki
Wyróżnienie: duet Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku
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GODNA REPREZENTACJA
Od ośmiu lat grupa reprezentująca Wawelno w gminie i poza jej granicami
zbierała pieniądze na zakup nowych strojów okolicznościowych
i ...ciągle było za mało. Udało się wreszcie uszyć osiem ubiorów,
pozyskując fundusze w ramach „małych projektów” podejścia Leader
(oś 4 PROW 2007-2013).
Nowe stroje to jeden z elementów projektu, w którym zaplanowano również
edycję kalendarza. Stroje były w sołectwie wyczekiwane od dawna:
- W 2002 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim
na najpiękniejszą koronę dożynkową. Drugie miejsce na konkursie
powiatowym. Rok później znów nagroda na powiatowych. Wtedy
postanowiliśmy, że uszyjemy nowe stroje, wcześniejsze mieliśmy
od lat 90. – wyjaśnia Elżbieta Nowotny z Wawelna.
Uszycie nowych strojów umożliwiła dotacja. Zanim jednak ubiory trafiły
do Wawelna, panie spotykały się, zastanawiały nad kolorem, materiałem,
krojem. Powstawały projekty, które następnie pokazano krawcowej.
- Wiadomo, że musiała być spódnica, kamizelka, bluzka i fartuszek.
Starałyśmy się nawiązać do strojów, które już mieliśmy, a jednocześnie
do dawnych strojów śląskich – mówi pani Elżbieta. Krawcowa prócz
autorskich projektów mieszkanek Wawelna otrzymała też archiwalne
zdjęcia. Ponieważ stroje nie są przypisane konkretnej osobie trzeba było
wybrnąć z konieczności dopasowania ubioru do sylwetki, powstały więc
po dwa egzemplarze
z każdego rozmiaru.
Wybrano wytrzymałe,
nie gniotące się
materiały na spódnice
i kamizelki, a na bluzki
tkaniny naturalne.
Kolor? Zawsze modna
śliwka!
Teraz reprezentacja
Wawelna będzie miała
stroje, w któr ych
godnie zaprezentują
się panie. Stroje dla
panów powstaną być
może przy następnym
projekcie.
Dagmara Syguła

na zdjęciu od prawej
Justyna Ochab
i Elżbieta Nowotny

DOBRZE JEST ŚPIEWAĆ NASZEMU PANU
XII PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
Kolejny przegląd organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach odbył się 24 października. Patronat honorowy nad
imprezą objęli: Ks. Biskup Andrzej Czaja, Poseł na Sejm RP Ryszard
Galla, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Wójt
Gminy Komprachcice, Paweł Smolarek.
Jak co rok, tak i tym razem przegląd miał charakter konkursu,w którym
uczestniczyło 115 wykonawców, w tym 8. solistów i 12. zespołów z województw:
mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Wykonawcy, jak
zwykle prezentowali wysoki poziom, nadając komprachcickiej imprezie
wyjątkowy charakter ponadregionalnego wydarzenia artystycznego. Jury,
w którym zasiedli Roman Gil – dyrektor Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej
w Nysie, Anna Szylar – menedżer tejże szkoły, Barbara Malinowska – dyrektor
Niepublicznej Szkoły Muzycznej„ARS Nowa”w Opolu, Marian Biliński – muzyk,
wykładowca Uniwersytetu Opolskiego oraz ks. Piotr Piontek z parafii św.
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
Przegląd cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności – sala
widowiskowa SOK była pełna – podczas oczekiwania na werdykt jury,
zgromadzeni mogli wysłuchać koncertu grupy Magnificat z Wilamowic
k. Bielska-Białej, która łączy w swoich prezentacjach różne rodzaje muzyki.
Wyniki prezentujemy obok.

WYNIKI XII PRZEGLĄDU PIOSENKI
RELIGIJNEJ W KOMPRACHCICACH
Nagroda Główna Marszałka Województwa Opolskiego, Józefa Sebesty
Zespół„Znak Pokoju”z Czernicy Woj. Dolnośląskie (nagrodą była elektroakustyczna gitara Fender wraz z futerałem oraz statuetka)
Kategoria: soliści
I miejsce: Paweł Pyclik (Makowice)
II miejsce: Mateusz Prędki (Komprachcice)
III miejsce: Iwona Cyndecka (Makowice)
Kategoria: zespoły
I miejsce: Skenada (Komprachcice)
II miejsce: Schola Parafialna (Ujazd)
III miejsce: Andantino (Wegry)
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UWAGA! AKCJA „MIKOŁAJ”
Grupa wolontariuszy, ludzi dobrej woli o wielkim sercu zjawiła się
w niedzielne popołudnie 6 grudnia w Samorządowym Ośrodku Kultury
w Komprachcicach, by w efektownych strojach Mikołajów ruszyć na
trasę i zawieźć dzieciom z parafii Komprachcice paczki ze słodyczami.
Po raz pierwszy rozwożenie paczek odbyło się...w śniegu.
Sztab Mikołajów spotkał się po raz czwarty. Pieniądze na przygotowanie 390
paczek zostały zebrane w listopadzie podczas jednej z mszy w komprachcickim
kościele. Darczyńcy zapewnili piękne paczki wszystkim dzieciom do klasy
szóstej włącznie oraz kilkudziesięciu osobom chorym i samotnym. Atrakcją było
nie tylko wręczenie paczki czekającym na Mikołaja maluchom i uczniom.
- Rodzice, czy dziadkowie, którzy czekają wraz z dziećmi są częstowani
słodyczami, każdy musi zaśpiewać coś, lub powiedzieć wierszyk, aby
otrzymać paczkę, przeskoczyć przez rózgę. Trochę to wszystko trwa,
bo każdy w dodatku chce sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem – tłumaczy
Bernadeta Kowolik.
Mikołaje wraz z pomocnikami wyjeżdżają na ulice Komprachcic i Osin
własnymi samochodami, ozdobionymi specjalnie na tę okazję – w sumie pięć
ekip. Wizycie panów i pań w czerwonych płaszczach i czapkach towarzyszy
muzyka, zapowiedzi z megafonu oraz sygnał strażackiej syreny, ponieważ
strażacy również angażują się w akcję.
W Osinach Mikołaj dojeżdża na tamtejsze boisko, gdzie czekają już dzieci
wraz z bliskimi, aby nie tylko odebrać paczki, ale przede wszystkim wspólnie
się pobawić.
Dyrektor SOK, Anna Koszyk przyznaje:
- Największą radochę z akcji mają chyba ci, którzy jeżdżą z paczkami.
Patrząc na przygotowania ekip do wyjazdu oraz tak dużą liczbę chętnych
do pomocy, trudno w to nie uwierzyć.
Dagmara Syguła

II LIGA
Tabela po 4. kolejce
Poz. Drużyna
Rozegranych
1 CASTORAMA OPOLE
5
2 CLIMBEX PIORUN ZAODRZE
5
3 GLADIATORS OPOLE
6
4 NSZZ „P” ZAODRZE OPOLE
5
5 BONGO OPOLE
6
6 FADOME TEAM ZŁOTNIKI
4
7 SZRON BIS ŁUBNIANY
5
8 KS GRUNT OPOLE
5
9 TOMMI ESTUDIANTES OPOLE
5
10 GRUPA JD OPOLE
6
11 MAX-BRUK
4

Bramek Różnica Punkty
25:12
13
15
20:8
12
15
31:25
6
12
24:12
12
9
28:27
1
9
20:14
6
7
20:22
-2
6
15:21
-6
6
12:18
-6
4
10:24
-14
0
2:24
-22
0

III LIGA A
Tabela po 4. kolejce
Poz. Drużyna
Rozegranych
1 ZAKŁAD KOMUNALNY OPOLE
4
2 MANIEX-ZWM OPOLE
4
3 BRUTAL OPOLE
4
4 STANGUM OPOLE
4
5 GALA DACHY OCHODZE
4
6 FIRSTONE CHRZĄSTOWICE
3
7 JUNAJTET OPOLE
4
8 LATEX OPOLE
3
9 ECO SA OPOLE
4
10 GKS KOMPRACHCICE
4

Bramek Różnica Punkty
37:10
27
12
13
8
23:10
11:6
5
7
31:16
15
6
13:11
2
6
6:6
0
4
17:29
-12
4
16:13
3
3
9:25
-16
3
4:41
-37
0

III LIGA B
Tabela po 4. kolejce
Poz. Drużyna
Rozegranych
1 MILAND DESPERADOS OPOLE
4
2 LEROY MERLIN OPOLE
4
3 BERLAND DOMECKO
3
4 PRZYSZŁOŚĆ OPOLE
3
5 LKS CHMIELOWICE
4
6 TEMPO OPOLE
4
7 WILD DOGS OPOLE
4
8 FC OSTOJA OPOLE
4
9 OUTSIDER OPOLE
4
10 LKS CHMIELOWICE II
4

Bramek Różnica Punkty
40:5
35
12
21:11
10 		 9
16:8
8 		 7
16:10
6 		 7
22:7
15 		 6
16:19
-3 		 6
9:14
-5 		 5
16:22
-6 		 3
9:34
-25 		 0
1:36
-35 		 0

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ 2010/2011
Wyniki - 11. kolejka

PIŁKA HALOWA
I LIGA
Tabela po 6. kolejce
Poz. Drużyna
Rozegranych Bramek Różnica Punkty
1 BOG STAR OPOLE
6
30:8
22
15
2 GRON-TECH OPOLE
6
24:17
7
13
3 MARKAM RODŁO OPOLE
6
23:13
10
11
4 BAUMAR FUTSAL TEAM
6
27:19
8
11
5 ZWSE COLUMBEX OPOLE
5
14:13
1
10
6 SĄSIEDZI OPOLE
6
15:13
2
8
7 HOLLAND CONTRACTING
6
28:24
4
6
8 FOOTBALL SPORT OPOLE
6
21:31
-10
4
9 STARA GWARDIA OPOLE
6
14:44
-30
3
10
ASTRUM OPOLE
5
9:23
-14
1 		
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MKS„ZAGŁĘBIE” II LUBIN -ŚKPR ŚWIDNICA			
21:23 		
UKS„OLIMP” GRODKÓW -MKS POZNAŃ 			
26:29 		
MKS TĘCZA KOŚCIAN - SPR NOWA SÓL 			
37:17 		
LKS OSiR KOMPRACHCICE - SKF KPR„SPARTA” OBORNIKI WLKP. 27:30 		
SKS„ORLIK” BRZEG - MKS„ŻAGIEW” DZIERŻONIÓW
18:24
MKS„POGOŃ” OLEŚNICA - BT„KROKUS” BYSTRZYCA KŁODZKA 26:21
MKS„AROT-ASTROMAL” LESZNO - KPR PWSZ„SZCZYPIORNO-KALISZ” 		
						
26:24
Wyniki po 11. kolejce
Poz. Drużyna
Rozegranych Bramek Różnica Punkty
1 MKS „ŻAGIEW” DZIERŻONIÓW
11
324:237
87
30
2 ŚKPR ŚWIDNICA
11
343:248
95
27
3 MKS „AROT-ASTROMAL” LESZNO 10
301:226
75
27
4 MKS POZNAŃ
11
336:264
72
27
5 KPR PWSZ „SZCZYPIORNO-KALISZ” 11
366:279
87
22
-45
16
6 SKF KPR „SPARTA” OBORNIKI WLKP. 11
279:324
7 MKS „POGOŃ” OLEŚNICA
9
248:246
2
15
8 MKS TĘCZA KOŚCIAN
11
259:292
-33
15
9 UKS „OLIMP” GRODKÓW
11
270:290
-20
13
10 BT „KROKUS” BYSTRZYCA KŁODZKA 10
245:264
-19
10
11 LKS OSiR KOMPRACHCICE
11
286:344
-58
9
12 SKS „ORLIK” BRZEG
11
248:266
-18
7
13 SPR NOWA SÓL
11
226:371
-145
1
14 MKS „ZAGŁĘBIE” II LUBIN
9
215:295
-80
0 		
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