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Pół roku Rady
Podsumowuje Antoni Wencel,
Przewodniczący Rady Gminy
Komprachcice
- Możemy już podsumować półrocze pracy Rady Gminy, jak ocenia Pan
ostatnie sześć miesięcy?
- Zgodnie z planem pracy na pięciu sesjach Rady Gminy podjęto trzydzieści
uchwał, z czego siedem uchwał dotyczyło przystąpienia do Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjęliśmy także bardzo ważne
uchwały dotyczące zmian w gospodarce odpadami, które to zmiany są wdrażane od 1 lipca tego roku.
- Z jakimi problemami zetknęła się
Rada? Które z uchwał były najbardziej
dyskutowane?
- Najwięcej uwagi należało zwrócić na
uchwały Rady Gminy w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Odbyło się spotkanie
radnych z autorem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Komprachcice.
Jak już wspomniałem, niezwykle ważne
były uchwały związane ze zmianą zasad
gospodarki odpadami. Zostało przeprowadzone szkolenie radnych Rady Gminy Komprachcice w sprawie nowych zadań i wymogów nałożonych na samorządy w sprawie gospodarki śmieciami.
Podczas dyskusji na sesjach radni są zainteresowani postępami dużej gminnej
inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji w miejscowościach: Domecko, Wawelno i Ochodze.
- W tej kadencji Rada jest bardzo aktywna, czy w roku 2013 były prowadzone wyjazdowe sesje Rady? Czy
członkowie poszczególnych komisji
odwiedzali wybrane miejsca gminy?
- Zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy, uchwalonym 31 stycznia 2013
roku na Sesji Rady Gminy komisje
stałe Rady Gminy kontrolują , analizują
i oceniają realizację budżetu, zadań
gospodarczych i inwestycyjnych oraz
działalność poszczególnych jednostek
podległych samorządowi. Komisja
Rewizyjna oraz Komisja Społeczna
przeprowadziła kontrolę, ocenę
i analizę wydatkowania środków
budżetowych na funkcjonowanie
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej

filii w Domecku. Komisja Budżetowa
analizowała zużycie energii elektrycznej
i cieplnej w budynkach gminnych.
- Zmiany ustawowe wprowadzają często
wielkie obciążenia dla gminnych budżetów, jak radzi sobie z tymi dodatkowymi obowiązkami Gmina Komprachcice?
- Oczywiście największym problemem
są zmiany systemowe w oświacie, Minister Finansów zmienił sposób liczenia
subwencji oświatowej, nie informując
o tym wcześniej gmin, w wyniku czego
zmniejszył nam w marcu tego roku dochody budżetu o 541 tysięcy złotych.
Ponieważ w szkołach nie ma z czego ciąć
wydatków, Rada Gminy musiała obniżyć
planowane na ten rok inwestycje. Jest
paradoksem, że rząd chwali się podwyżkami dla nauczycieli, ale te podwyżki
muszą sfinansować samorządy. Typowym przykładem obciążania gmin dodatkowymi zadaniami jest oświetlenie
dróg w gminie. Bez względu na to, czy
są to drogi gminne, czy powiatowe, czy
też wojewódzkie gmina w całości musi
płacić za energię i konserwację lamp.
To są roczne wydatki w granicach 0,8
miliona złotych. Przerzuca się na gminy obciążenia finansowe w sposób nie
zawsze dla wszystkich widoczny. Zarządy powiatów i województw uzależniają remonty i przebudowę zarządzanych
przez nich dróg od dokładania się gmin
do inwestycji. Np. obecna przebudowa
drogi powiatowej na odcinku Chmielowice-Osiny jest realizowana tylko dzięki
temu, że gmina dołożyła 40 tysięcy złotych na dokumentację oraz 200 tysięcy złotych do wykonawstwa drogi. Innym przykładem obciążania gminnego budżetu jest dopisywanie do zadań
gmin zadań realizowanych wcześniej
przez rząd. Tak zrobiono ze zbiorowym
transportem lokalnym. Wynik – musimy dopłacać do autobusów MZK 220
tysięcy złotych rocznie za to, że kursują
w gminie Komprachcice. W konsekwencji w gminnym budżecie brak jest środków na remont i utrzymanie dróg, szkoły i przedszkola także wymagają natychmiastowego dofinansowania, a planowane od lat przebudowy dróg i oświetlenia ulicznego są odkładane na później już trzy lata z rzędu.
- Dziękuję za rozmowę.
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SOK Komprachcice

Księżniczka na ziarnku grochu
Kolejny spektakl przygotował teatr
„Akcik” z komprachcickiego Samorządowego Ośrodka Kultury. Dzieci i młodzież – młodzi artyści tej teatralnej grupy – zagrali 23 czerwca br. w widowisku „Księżniczka na ziarnku grochu”.
W tytułową rolę wcieliła się Karolina
Marek. Najmłodszą aktorką, debiutującą na scenie była pięcioletnia Marta
Aleksandrowicz.

Koniec szkoły – czas wakacji
Podczas uroczystego zakończenia roku
szkolnego w Publicznym Gimnazjum w
Komprachcicach, w obecności przedstawicieli lokalnych władz oraz licznie przybyłych rodziców wyróżniającym się uczniom
wręczono „Komprachcickie Orły”, nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz wybitną postawę. Tego też dnia
zostały wręczone rodzicom uczniów listy
gratulacyjne rodzicom oraz wyróżniającym się uczniom szkół podstawowych.

Gminne zawody strażackie

Na zawodach i w akcji
30 czerwca br. odbyły się na boisku
sportowym w Komprachcicach zawody strażackie, w których uczestniczyli druhny i druhowie z gminnych jednostek OSP. Nie zawiodła pogoda i publiczność – zmagania strażaków w sztafecie bojowej oraz ćwiczenia bojowe,
a także musztrę obserwowali licznie
przybyli mieszkańcy gminy Komprachcice. Wśród biorących w zawodach
grup znakomicie radzili sobie najmłodsi
oraz dziewczęta. W kategorii seniorów
zwyciężyła jednostka OSP Komprachcice, która w chwili wręczania pucharów musiała wyjechać… do zgłoszonego pożaru. Paliły się trawy przy sklepie
„DINO” w Komprachcicach.

Wyniki na str. 3

Uchwałą Nr XXIII/146/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013 r. Radni
Gminy Komprachcice udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowi Smolarkowi.
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Uwaga właściciele gruntów!

Kłopotliwe gałęzie

W

związku z licznymi interwencjami potencjalnych użytkowników dróg, firm transportowych oraz świadczących usługi,
w tym firmy Remondis Opole, w sprawie utrudnionego przejazdu drogami
gminnymi w związku z licznie przerastającymi konarami, bądź gałęziami
drzew i krzewów z posesji prywatnych
na drogi użyteczności publicznej, uprasza się mieszkańców gminy Komprachcice o dokonanie przycięcia gałęzi rosnących poza granicami posesji do ich
granicy. Zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem organów administracji publicznej, osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem
i bogactwem narodowym.
Niejednokrotnie przerastające gałęzie utrudniają w znaczny sposób ko-

rzystanie z dróg. Ponadto stwarzają potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego i inne utrudnienia
w ruchu komunikacyjnym wzdłuż ulic,
ograniczają widoczność, właściwą powierzchnię komunikacyjną i narażają
na szkody właścicieli pojazdów korzystających z dróg gminnych.
Art. 150 Kodeksu Cywilnego mówi:
„właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące
z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy
gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni
termin do ich usunięcia.”
W myśl w/w przepisu w przypadkach
szczególnie uciążliwych gmina będzie podejmować w/w działania mające na celu
poprawę przejezdności dróg poprzez
usunięcie przerastających gałęzi i jednocześnie likwidację uciążliwości zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyprawka szkolna

W

roku szkolnym 2013/2014,
zgodnie z § 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych
informujemy, iż wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników został ustalony do dnia 6 września 2013 r.
Zgodnie z ww. projektem Rozporządzenia, programem zostaną objęci uczniowie rozpoczynający edukację
szkolną w roku szkolnym 2013/2014

w klasach I-III i V szkoły podstawowej,
w 2013 r. programem zostaną objęci także uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.
Szczegółowa informacja dla
rodziców (prawnych opiekunów,
rodziców zastępczych) uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum znajduje
się na stronie www.komprachcice.pl

FESTYN: SIŁA TRADYCJI
Zapraszamy
Wawelno 23-25 sierpnia
23 sierpnia - piątek jubileuszowe obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie
godz. 17.00 - msza św.
godz. 18.00 - jubileuszowe obchody
85-lecia OSP Wawelno
godz. 20.00 - zabawa taneczna - przygrywa zespół „Bravo”
24 sierpnia - sobota jubileuszowe
obchody 65-lecia Ludowego Zespołu
Sportowego Gazownik Wawelno
godz. 11.00 - turniej piłkarski młodzików, trampkarzy

godz. 14.00 - turniej piłkarski juniorów i seniorów
godz. 16.00 - jubileuszowe obchody
65-lecia Ludowego Zespołu Sportowego Gazownik Wawelno
godz. 18.00 - występ zespołu kabaretowo-rozrywkowego Piotra Szefera (TVS)
godz. 20.00 - zabawa taneczna - przygrywa zespół „Sekret”
25 sierpnia - niedziela święto rolników - dożynki gminy Komprachcice
godz. 13.00 - msza dożynkowa w kościele parafialnym nspj w Wawelnie
wraz z orkiestrą dętą sok Komprachcice, po mszy: korowód dożynkowy na
boisko LZS Wawelno

Ruszył nabór wniosków

Działaj lokalnie
i zgłoś się!
Od 1 lipca do 31 lipca 2013 r. trwać będzie nabór
na projekty „Działaj lokalnie”
prowadzony przez w LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
Więcej informacji:
tel. 77 4606 351,
	
lub (do 21 lipca 2013 r.)na adres poczty elektronicznej: niemodlinskie@op.pl
Regulamin konkursu i kryteria oceny do pobrania na stronie:
www.boryniemodlinskie.pl
Przypominamy warunki uczestniczenia w programie:
	Wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców
na rzecz dobra wspólnego, tj.:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie
celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego –
samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Kto może wnioskować?
fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne składające wnioski za pośrednictwem szkół, bibliotek, domów kultury, klubów sportowych z terenu gmin:
Łambinowice, Korfantów, Niemodlin, Biała, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.
Zasady wsparcia:
Maksymalna kwota dotacji - maksymalnie 6.000 zł, w ramach najbliższego naboru planowane jest przyznanie od 6 do 10 dotacji. Wkład własny wynosi minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, przy czym: min. 5% musi zostać
wprowadzone do projektu w postaci finansowej, a pozostałą część w postaci
wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. Wkład można pozyskać i zaangażować w trakcie realizacji projektu, we wniosku należy wskazać
wysokość wkładu i planowane źródła finansowania.
Czas realizacji projektów: wrzesień 2013 – luty 2014

• uroczyste obchody święta rolników
- dożynki gminy Komprachcice (w namiocie na terenie boiska)
• występy artystyczne dzieci i młodzieży publicznej szkoły podstawowej w Wawelnie
• występ orkiestry dętej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
występy zespołów artystycznych
• występ zespołu kabaretowo-rozrywkowego „Bajery” (tvs)
• zabawa taneczna - przygrywa zespół „Rodos”
ZAPROSZENI GOŚCIE: oficjalne delegacje partnerskich gmin Hasbergen (Niemcy) oraz Město Albrechtice (Czechy).
ORGANIZATORZY: Samorządowy
Ośrodek Kultury w Komprachcicach, Soł-

tys Wsi Wawelno, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim w Wawelnie, Ludowy Zespół Sportowy Gazownik Wawelno, Ochotnicza Straż Pożarna w Wawelnie i Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „Partrner” w Komprachcicach
PARTNERZY: Wójt Gminy Komprachcice,
Rada Gminy Komprachcice, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
oraz Partnerstwo Borów Niemodlińskich
MEDIA: Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole
TEREN IMPREZY: Stadion LZS Gazownik Wawelno, ul. Sportowa 10
ZAPEWNIAMY namiot imprezowy dla
500 osób, moc atrakcji, usługi gastronomicze, wesołe miasteczko dla dzieci
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WYNIKI ZAWODÓW STRAŻACKICH 2013
Seniorzy
1. Jednostka OSP Komprachcice
2. Jednostka OSP Ochodze
3. Jednostka OSP Domecko
4. Jednostka OSP Polska Nowa Wieś
5. Jednostka OSP Wawelno
6. Jednostka OSP Żerkowice
7. Jednostka OSP Chmielowice
Seniorki
1. Jednostka OSP Domecko
2. Jednostka OSP Wawelno
3. Jednostka OSP Ochodze
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4. Jednostka OSP Zerkowice
Młodzieżowa drużyna chłopców
1. Jednostka OSP Wawelno
2. Jednostka OSP Komprachccie
3. Jednostka OSP PNW
4. Jednostka OSP Domecko
5. Jednostka OSP Ochodze
6. Jednostka OSP Żerkowice
Młodzieżowa drużyna dziewczyny
1. Jednostka OSP PNW
2. Jednostka OSP Komprachcice

...a pozostali pojechali wozem bojowym do zgłoszenia

- na zdjęciu po zakończeniu akcji

Część zwycięskiej drużyny została, by odebrać puchar...

Harcerze chłopcy
1. Jednostka OSP Żerkowice
2. Jednostka OSP Wawelno
3. Jednostka OSP Wawelno
4. Jednostka OSP Domecko
5. Jednostka OSP PNW
6. Jednostka OSP Komprachcice
Harcerze dziewczyny
1. Jednostka OSP Komprachcice
2. Jednostka OSP Domecko
3. Jednostka OSP PNW

Oldboje
1. Jednostka OSP Wawelno
2. Jednostka OSP Żerkowice
3. Jednostka OSP Komprachcice
Na zawodach szczebla powiatowego reprezentować gminę będą seniorzy z Komprachcic oraz seniorki z Domecka.

„Partner” w delegacjach
Witamy Hasbergen!
Ośmioosobowa delegacja GSP
„PARTNER” i przedstawicieli Gminy
Komprachcice wyjechała 6 czerwca br.
do Hasbergen w Niemczech na zaproszenie Burmistrza Gminy Hasbergen
i Rady Gminy. Po zakwaterowaniu, odbyło się oficjalne spotkanie naszej delegacji z tamtejszą Radą Gminy i burmistrzem Frankiem Stillerem.
W programie były m.in. zwiedzenie
Centrum Szkolnego czyli Grund Schule
i Real Schule.
- Pokazano nam nowoczesne specjalistyczne sale uczniowskie fizyczne i chemiczne, halę sportową i jej zaplecze. Ponadto na konferencji szkolnej uzgodniliśmy plan pracy szkolnej wymiany partnerskiej dzieci z Hasbergen, uczniów
szkoły podstawowej w Komprachcicach i szkoły podstawowej w Chmielowicach. Uzgodniono, że najbliższa
wymiana dzieci odbędzie się we wrześniu tego roku. Następnie zwiedziliśmy
Hasbergen, Gaste i Orhbeck – dzielni-

ce Hasbergen, a także gospodarstwo
Malepartus w Lienen gdzie podjęto nas
obiadem. Po kolacji w restauracji Zum
Jagerberg udaliśmy się na dwugodzinny koncert do Ośrodka Kultury w Hasbergen – mówi przewodniczący zarządu „Partnera” Jan Przywara.
Gospodarze umożliwili naszej delegacji również zwiedzanie północnych
Niemiec i odwiedzenia miast: Hogen
Hagen i Zwischenahn koło Bremen ,
gdzie uczestników zaproszono na rejs
po wielkim jeziorze białą flotą.
- Na koniec wsiedliśmy do pociągu miejskiego, którego lokomotywą był ciągnik
i zwiedziliśmy całe miasto, oraz cudowny park z największą w Niemczech plantacją rododendronów, róż i azalii. Po
zwiedzeniu miasta udaliśmy się w drogę
powrotną. Wieczorem braliśmy udział
w spotkaniu z całą Radą Gminy z burmistrzem na czele , gdzie podjęliśmy kilka
ważnych decyzji w sprawach wymiany
partnerskiej , młodzieży, mieszkańców
obu gmin, sportowców i strażaków –
podsumowuje Jan Przywara.

Rodzinnie w Osinach
Tradycyjnie już z końcem czerwca
odbył się w Osinach festyn, podczas
którego zaplanowano wiele występów,
zabaw dla dzieci oraz tańców pod gołym niebem. Z roku na rok zwiększa się
także grupa organizatorów tej imprezy.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, a
wśród nich rady sołeckiej i pani sołtys
Marii Lauterbach definicja integracji

nabiera w Osinach wyjątkowego znaczenia.
Doskonałym przykładem jest wielopokoleniowe zaangażowanie rodziny sołtyski – w tegorocznych przygotowaniach brała udział czteroletnia Emilia
Lauterbach, która, podobnie, jak pozostali członkowie tego niezwykłego zespołu, miała swoją koszulkę.

Przedstawiciele Gminy Komprachcice w Hasbergen

Czeskie spotkania
Na zaproszenie Starosty i Mistostarosty Mesto Albrechtice 22 czerwca br.
wyjechała do naszego czeskiego partnera delegacja członków Stowarzyszenia. Do delegacji dołączyli: Jitka Hanusowa, Pavel Hanus oraz Jan Handlir
z żoną Jiriną i ta polsko-czeska grupa
wyjechała razem zwiedzać Ołomuniec.

- To piękne miasto, zwiedzaliśmy Katedrę św. Wacława z najwyższą wieżą na
Moravach, Pałac Arcybiskupi z Katedrą,
gdzie akurat arcybiskup wyświęcał nowych neoprezbiterów. Byliśmy również
w archidiecezjalnym muzeum, zwiedzając rynek i ratusz, widzieliśmy też słynny ołomuniecki zegar astronomiczny –
opisuje Jan Przywara.
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Gospodarka odpadami

Wdrażanie ustawy

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami.

W

tym zakresie Rada Gminy
Komprachcice podjęła następujące uchwały:
• uchwała Nr XVII/105/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice ze zmianą – uchwała nr XXII/138/13 z dnia
23 maja 2013r.,
• uchwała nr XVII/104/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• uchwała nr XVIII/109/12 z dnia 12
grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
• uchwała nr XIX/123/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Komprachcice,
• uchwała nr XXII/137/13 z dnia 23 maja
2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice
i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Powyższe uchwały dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Gminy tj.
www.komprachcice.pl (w zakładce Aktualności) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce Zmiany w Gospodarce Odpadami).
Przetarg w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych wygrała
firma REMONDIS Opole Sp. z o. o. Firma
ta będzie nas obsługiwać przez kolejne
30 miesięcy tj. do 31 grudnia 2015r.
Wymiana i uzupełnianie pojemników, odbywać się będzie w miesiącu
lipcu, a także na bieżąco wg. potrzeb.
Zgłoszenia należy kierować do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach (ZGKiM),
przy ul. Rolniczej 6, tel. 77/4646234
lub 77/4646258. W pierwszej kolejności wyposażane będą posesje, które jeszcze nie posiadają pojemników.
W lipcu firma Remondis dostarczy harmonogramy, dokona wymiany i uzupełnienia pojemników.
Na terenie ZGKiM zostanie wkrótce
utworzony Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK –
punkt do którego mieszkańcy mogą
nieodpłatnie oddawać następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, odpady ulegające biodegradacji,
w tym zielone, odpady segregowane).

Właściciele lub zarządcy nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji na
odbiór odpadów będą także objęci
wywózką odpadów z ich nieruchomości, z tym, że dla nich zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i zostanie wydana decyzja administracyjna, w której będzie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przyjęta uchwałą Nr XVIII /109/13
Rady Gminy Komprachcice w dniu 12
grudnia 2012 r. miesięczna stawka 13,60
zł od mieszkańca (odpady segregowane)
po okresie 3 miesięcy zostanie poddana analizie w celu rozeznania możliwości ewentualnego obniżenia przyjętej
przez Radę Gminy stawki opłaty.
Bardzo ważne jest, aby wszyscy
mieszkańcy, zobowiązani do złożenia
deklaracji potraktowali powyższe zasady poważnie i rzetelnie określili liczbę mieszkańców zamieszkałych na danej posesji.
W drugiej połowie lipca będą również dostarczane nakazy płatnicze za
odebrane odpady. Nakazy płatnicze za
odpady komunalne dostarczą pracownicy ZGKiM. Każdy płatnik będzie posiadał indywidualny nr konta do regulowania należności. Opłaty należy dokonywać na wskazane konto do dnia 15go każdego następnego miesiąca, którego dotyczyła usługa ( np. za miesiąc
lipiec - do 15 sierpnia).
Wobec osób zalegających z zapłatą prowadzona będzie windykacja na-

leżności zgodnie z zasadami egzekucji
należności finansowych.
Gmina Komprachcice nie objęła nowym systemem nieruchomości niezamieszkałych (tj. cmentarze, zakłady pracy, ogrody działkowe, placówki
oświatowe itp.). Podmioty te będą zawierać umowy bezpośrednio z Firmą
wywozową wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego
przez Urząd Gminy w Komprachcicach.
Zadania z zakresu gospodarowania
odpadami w imieniu Wójta realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. Wszelkie informacje w tym zakresie udzielane są
pod nr tel. 77/4646234 lub 77/4646258
Na sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu 28 czerwca 2013 r. podjęto uchwałę Nr XXIII/149/13 w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi .
Po uprawomocnieniu się uchwały
będzie można zlecić usługi dodatkowe,
wyszczególnione w poniższej uchwale,
na podstawie osobnego zlecenia na odpowiednim druku. Wszelkie formalności z tym związane będzie można również zrealizować w siedzibie ZGKiM
w Komprachcicach, przy ul. Rolniczej 6.
W załączeniu zamieszczamy harmonogramy wywozu odpadów oraz zasady segregacji.

Zapraszamy mieszkańców do wspólnej zbiórki odpadów segregowanych

Żyj zdrowo i ekologicznie
		

Instruktaż pomocny w zbieraniu odpadów:
papier i makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale

ZBIERAMY:
• kartony, pudełka kartonowe
• gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi
• gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty
• zeszyty, stare książki
• torebki papierowe, papier pakunkowy
• tekturę falistą
• kartoniki wielowarstwowe po napojach (np. Tetrapack)
• butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET)
• butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości
• duże folie opakunkowe, torebki foliowe
• puszki aluminiowe po napojach
• puszki z blachy stalowej po żywności

(konserwy)
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki
słoików i innych pojemników
NIE ZBIERAMY:
• papieru kopiującego i kalek
• papieru mocno zabrudzonego lub
tłustego pojemniki z żółtą klapą
• resztek żywności
• żadnych innych materiałów starych
• części plastikowych nie będących opakowaniami
• kawałków styropianu
• tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego
• innych surowców (elementów drewnianych, szklanych itp.)
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
• zużytych baterii i akumulatorów
• nie opróżnionych opakowań po lekach,
farbach, lakierach i olejach

szkło bezbarwne
i kolorowe
ZBIERAMY:
• butelki po napojach
• słoiki po przetworach
• pojemniki naczynia szklane
NIE ZBIERAMY:
• szkła płaskiego (szyb okiennych, luster)
• naczyń ceramicznych, fajansowych,
• kryształowych i porcelanowych
• butelek z tworzywa sztucznego
• żarówek i lamp rtęciowych
• zniczy z zawartością wosku
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek
• nie opróżnione opakowania po lekach,
olejach, rozpuszczalnikach
zaleca się zgniatać opakowania z tworzyw sztucznych, puszki i makulaturę

Pozostałe odpady trafią do
pojemnika na

odpady zmieszane

Odpadami komunalnymi, które mogą
być przekazywane do PSZOK –u są:
• odpady poremontowe i budowlane
• odpady wielkogabarytowe (tj. meble,
wyposażenie wnętrz itp.)
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory , radioodbiorniki, komputery, kalkulatory itp.)
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane lekarstwa, strzykawki,
• opony,
• odpady niebezpieczne z gospodarstw
domowych (pozostałości farb i lakierów,
rozpuszczalników, kwasów, olejów, itp.),
• odpady segregowane (frakcja sucha),
• odpady ulegające biodegradacji, w tym
zielone (gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.)
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UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych
w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej
w dniu wywozu do godziny 800 rano.
UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych
w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej
w dniu wywozu do godziny 800 rano.

WRZESIEŃ

DOMECKO,
DZIEKAŃSTWO, OSINY,
OCHODZE
WRZESIEŃ

POLSKA NOWA WIEŚ,
WAWELNO
16
KOMPRACHCICE
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UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych
w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej
w dniu wywozu do godziny 800 rano.
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* - TERMIN WYWOZU W CYKLU ODBIORU „CO 8 TYGODNIE”
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WYWOZU
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GMINA KOMPRACHCICE
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REJON 1

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

GMINA KOMPRACHCICE

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę
Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art.
6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013r., poz.21, poz. 228), Rada
Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Komprachcice świadczy dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
w zamian za uiszczoną przez właściciela dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na:
1) odbiorze dodatkowej ilości odpadów komunalnych,
2) odbiorze odpadów ulegających biodegradacji,
3) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów budowlanych, rozbiórkowych.
§ 2. 1. Ustala się, że ceny za dodatkowe opróżnienie pojemnika z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - nie ujęte w zbiórce selektywnej) wynoszą:
1) w
 przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób
selektywny:
a) cena za jeden pojemnik o objętości 80 l – 14,00 złotych brutto,
b) cena za jeden pojemnik o objętości 120 l – 17,00 złotych brutto,
c) cena za jeden pojemnik o objętości 240 l – 30,00 złotych brutto,
d) cena za jeden pojemnik o objętości 1100 l – 69,00 złotych brutto,
2) w
 przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób
nieselektywny:
a) cena za jeden pojemnik o objętości 80 l – 28,00 złotych brutto,
b) cena za jeden pojemnik o objętości 120 l – 34,00 złotych brutto,
c) cena za jeden pojemnik o objętości 240 l – 60,00 złotych brutto,
d) cena za jeden pojemnik o objętości 1100 l – 138,00 złotych brutto.
2. 2Ustala się, że cena za odbiór worka foliowego 120 l z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - nie ujęte w zbiórce selektywnej) wynosi:
1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób
selektywny - 15,00 złotych brutto,
2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób
nieselektywny - 30,00 złotych brutto.
§ 3. U
 stala się, że cena za zwiększenie wielkości opróżnianego pojemnika z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - nie ujęte w zbiórce selektywnej) wynosi:
1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób
selektywny - 3,00 złote brutto miesięcznie od osoby,
2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób
nieselektywny - 6,00 złotych brutto miesięcznie od osoby.
§ 4. 1. Ustala się, że ceny za opróżnienie pojemnika z odpadami ulegającymi biodegradacji wynoszą:
1) pojemnik 120 l - 11,00 złotych brutto,
2) pojemnik 240 l – 20,00 złotych brutto,
2) pojemnik 1100 l – 33,00 złotych brutto.
4.2. Ustala się, że cena worka foliowego 120 l (wraz z odbiorem z terenu nieruchomości) z odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi: 10,00 złotych brutto.
§ 5. Ustala się ceny za jednorazowy wywóz odpadów budowlanych, rozbiórkowych
(cena uwzględnia również dostarczenie i udostępnienie worka/kontenera):
1) worek big- bag (pojemność 1 m3) – 173,00 złotych brutto,
2) kontener (pojemność 1,7 m3) – 270,00 złotych brutto,
3) kontener (pojemność 3,5 m3) – 378,00 złotych brutto,
4) kontener (pojemność 5,0 m3) – 443,00 złotych brutto,
5) kontener (pojemność 7,0 m3) – 540,00 złotych brutto,
§ 6. U
 sługi dodatkowe świadczone są w terminach, pokrywających się z harmonogramem wywozu odpadów, ustalonego pomiędzy Gminą Komprachcice,
a wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, za wyjątkiem
usług o których mowa w § 5.
§ 7. U
 stala się wzór zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę
Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
§ 9. U
 chwała podlega umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
LIPIEC - GRUDZIEŃ 2013 ROK

z dnia 28 czerwca 2013 r.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
LIPIEC - GRUDZIEŃ 2013 ROK

Uchwała nr XXIII/149/13
Rady Gminy Komprachcice

UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych
w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej
w dniu wywozu do godziny 800 rano.
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Domecko

Ochodze

O

T

Klasa szósta żegna szkołę Pożegnanie z przedszkolem
egoroczni absolwenci Przedszkola Publicznego w Ochodzach uczestniczyli w zorganizowanej po raz pierwszy imprezie „Wyprawa po skarb piratów,
czyli nocowanie w przedszkolu”.

statnie dni czerwca to dla
wielu tegorocznych absolwentów szkół smutny czas pożegnania ze szkolnym ławkami i dobrze znanymi twarzami na co dzień widywanymi w szkole.
Ostatnie dni wspólnie spędzane w
murach szkoły bywają okazją do wspomnień i refleksji nad przeżytymi razem
wydarzeniami. 21 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku,
której w tym roku przybędzie 8 absolwentów zorganizowano po raz pierwszy w historii, integracyjne spotkanie
pożegnalne dla uczniów klas IV-VI.
Inicjatorami spotkania byli uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią,
Magdaleną Koszyk. Przy wsparciu rodziców szóstoklasistów i dyrektora
szkoły udało się zorganizować efektowną i interesującą uroczystość, której nadrzędnym celem była integracja
społeczna uczniów oraz ukazanie dzieciom wartości wspólnej zabawy, opartej nie na rywalizacji, lecz na wspólnym
zgodnym działaniu. Przy stuprocentowej frekwencji, impreza rozpoczęła
się o godz. 19.00 i trwała … aż do białego rana. Podczas wspólnie spędzonej nocy w szkole, uczniowie klas IV,
V i VI, brali udział w różnych konkursach i zabawach z nagrodami oraz ba-

wili się wspólnie przy ulubionej muzyce. Dużym zainteresowaniem wśród
uczniów cieszyło się także zorganizowane przez szóstoklasistów karaoke.
Wszystkie chwile i wspomnienia związane z przygotowaną imprezą pozostaną w pamięci uczestników zapewne jeszcze na bardzo długo. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci,
uwzględniając fakt, że szkoła to nie tylko nauka i obowiązki, lecz także grono
znajomych i wspólnie spędzanym czas
udało się nam zorganizować znakomitą i niezapomnianą noc, podczas której wszyscy mogliśmy się lepiej poznać,
powspominać, wyjść z ławek i zza szkolnego biurka i zintegrować się jako jedna społeczność.
Magdalena Koszyk

Wawelno

Mamo, tato, pobaw się ze mną!

P

od takim hasłem Rodzice
i Grono Pedagogiczne PSP
Wawelno zorganizowali 26
maja Festyn Rodzinny. Wspólne
świętowanie Dnia Matki, Ojca
i Dziecka stało się wspaniałą
okazją do zabawy i miłego spędzenia niedzielnego popołudnia
w gronie rodziny i znajomych.
Rodzice uczniów PSP Wawelno
usmażyli setki kiełbasek na grillu, przygotowali porcje frytek, popcornu, sprzedali lody, napoje a na deser własnoręcznie upieczone, smakowite ciasta. Dzieci zaprezentowały bogaty repertuar zarówno muzyczny, jak i teatralno-taneczny. Zarówno przedszkolaki, jak i starsi
uczniowie wystąpiły w przedstawieniach o tematyce ekologicznej „My się
śmieci nie boimy” oraz „Wesele Tetydy
i Peleusa”, opartego na mitologii. Wielu wychowanków mogło pochwalić się
swoimi umiejętnościami gry na instrumentach muzycznych, odtańczono taniec belgijski. Program artystyczny był
wstępem do rozgrywek sportowych.
Oddział przedszkolny i uczniowie wraz
z Rodzicami z poszczególnych klas rywa-

lizowali, między innymi, w takich konkurencjach, jak strzał z łuku czy bieg z piłką. Nagrodą główną był wyjazd do kina
na film „Mambo, Lula i Piraci”. Zwyciężyli reprezentanci klas III i IV.
Festyn był świetną okazją do wspólnej zabawy, spędzenia ze sobą wolnego czasu, rozmów i integracji środowiska, szansą dla dzieci na zaprezentowanie swoich talentów przed szerszym niż
zazwyczaj gronem. Wspaniale spisali się
zarówno uczniowie, jak i Rodzice.
Dyrektor PSP Wawelno składa
serdeczne podziękowania Rodzicom
i Przyjaciołom Szkoły zaangażowanym
w organizację i przebieg Festynu.
Anna Kaczorowska

Dyrektor placówki - Beata Dobosz
oraz nauczycielka - Joanna Zaleska
przygotowały oryginalny i zabawny
super scenariusz imprezy, który został zrealizowany z udziałem trzynaściorga dzieci 5 i 6-letnich.
Panie - przebrane za Kapitana Haka
i pomocnika Barnabę - jechały wozem
pirackim od domu do domu, by zabrać
absolwentów przedszkola na tajemniczą „wyprawę”. Kapitan Hak zaprosił dzieci do wspólnej zabawy: odbyło
się uroczyste pasowanie na pirata; każ-

dy z nich ubrany w czerwoną koszulkę
otrzymał nowe pirackie imię, na oczy
założono czarne przepaski, a na twarzy
wymalowano dzieciom… wąsy! Podczas zabaw przedszkolaki samodzielnie wykonali pirackie czapki oraz nauczyli się śpiewać tematyczne piosenki i wykrzykiwali pirackie zawołania.
Głównym jednak ich celem było zdobycie skarbu – aby go odnaleźć należało odszukać ukryte w terenie tajemne
znaki oraz koperty z zadaniami do wykonania. W trakcie poszukiwań skarbu
przez dzieci mamy z Rady Rodziców (Panie B. Rogóż- Hadzicka, D.Buszka ,A.Mitura), przygotowały z produktów podarowanych przez rodziców absolwentów
smaczne pirackie jadło. Skarb – jak się
po długich oczekiwaniach okazało – był
ukryty w przedszkolnym ogrodzie.

SPORTOWIEC ROKU
Z okazji „Dnia Sportu” w komprachcickim gimnazjum, odbyło się ogłoszenie
wyników I Plebiscytu OSiR Komprachcice na Najlepszych Sportowców. Osiągnięcia sportowe, całoroczna praca i zaangażowanie nominowanych uczniów zostały nagrodzone w postaci dyplomów,
statuetek oraz sprzętu sportowego firmy Masita. Gimnazjalnym sportowcom
OSiR stworzył plebiscytową sondę internetową, która w sumie zgromadziła ponad 3000 oddanych głosów. Zwycięzcami

głosowania internetowego zostali: wśród
klas I - Patrycja Krzemień, klasy II - Artur
Jorgen oraz wśród klas III - Mateusz Surma. Decyzją komisji powołanej do I Plebiscytu OSiR Komprachcice najlepszym
sportowcem został szermierz Filip Ralko,
natomiast najlepszych w poszczególnych
klasach gimnazjum prezentujemy poniżej.
Zwycięzcy:
kat. klas I: Szymon Kwas, Ic, piłka ręczna
kat. klas II: Artur Jorgen, II c, piłka ręczna
kat. klas III: Błażej Szymański, III D, szermierka

Wakacje 2013 z OSIRem

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
które w okresie tegorocznych wakacji będą się odbywały w hali sportowej OSiR
w Komprachcicach, w kompleksie boisk „Orlik 2012” oraz - w razie niepogody
- w Pawilonie Sportowym przy ul. Rolniczej 8
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE I ODBYWAJĄ SIĘ POD NADZOREM KADRY INSTRUKTORSKIEJ
KTO: SZKOŁY PODSTAWOWE
KIEDY: godz. 9.00 - 11.00 w dniach: 15.07 - 19.07; 22.07-26.07; 29.07-20.08
GDZIE: kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012”, Pawilon Sportowy
KTO: GIMNAZJUM, SZKOŁY ŚREDNIE
KIEDY: 11.00 - 13.00 w dniach: 5.08-9.08; 12.08 - 16.08; 19.08 - 23.08; 26.08 - 30.08
GDZIE: HALA SPORTOWA OSiR
W terminie 15.07 - 4.08 z powodu konserwacji nawierzchni zajęcia odbywać się będą
w kompleksie boisk „Orlik 2012” oraz - w przypadku niepogody - w Pawilonie Sportowym przy ul. Rolniczej 8 w Komprachcicach.
Dla chętnych wyjazdy na basen do krapkowic KIEDY: 12.07; 26.07; 16.08; 30.08
INFORMACJE, ZGŁOSZENIA:
77 46 46 040 (biuro OSiR, ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice)
mail: biuro@osir.komprachcice.com.pl
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Warsztaty malarskie w bibliotece

Kolorowy świat
„Ludzie, krajobrazy. Kolorowy
świat” - pod takim hasłem odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach, warsztaty malarskie
adresowane do dzieci ze szkół
podstawowych z terenu Gminy
Komprachcice.
Zajęcia odbywały się w maju
i czerwcu, pod kierunkiem Franciszka Tworuszki - malarza z Komprachcic,
który udzielał uczestnikom praktycznych porad, wskazówek. Artysta tłumaczył, co powinno być pierwszym zadaniem malującego, co składa się na analizę proporcji i konfiguracji form kompozycji, które to przygotowują do kolejnych etapów pracy. Na co powinno
zwracać uwagę oko twórcy, mówił też
że szczególnie ważna jest wyobraźnia,
która podpowie nam co i jak powinniśmy utrwalić na rysunku; pan Franciszek omawiał także różne techniki malarskie. Uczestniczące w warsztatach
dzieci mogły się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, które nie zawsze można poznać na lekcji plastyki w szkole.
- Ważne jest też to, że taka praca artystyczna uspokaja umysł i wygasza emocje, aktywność tego rodzaju przynosi wiele korzyści. Następuje wychowanie przez sztukę – przekonywał artysta.
Franciszek Tworuszka to osoba niezwykle skromna, o sobie mówił niewiele, skupiając się na swojej pasji, jaką
jest malarstwo. Pracował przy renowa-

cji bazyliki mniejszej i kapliczek na Górze św. Anny. Razem ze swoim kolegą
Gerardem Pietruszką namalował „Pietę” w kaplicy cmentarnej w Komprachcicach, odnawiali też wnętrze miejscowego kościoła.
Pan Franciszek przyjęty niegdyś na
Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, ze względów rodzinnych musiał
z tej szansy zrezygnować.
- Sam talent - choć jest konieczny - niewiele da, musi być poparty wytrwałością i pracowitością, ciężką pracą, nauką i umiejętnościami artystycznymi.
Ważne jest, aby w odpowiednim momencie zauważyć u młodych talent artystyczny, odpowiednio nimi pokierować i wspierać w rozwoju zdolności –
mówi Franciszek Tworuszko.
Warsztaty miały na celu przygotować
do uczestnictwa w Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Dzieci świata”. Organizatorami zajęć byli:
Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej
Nowej Wsi.
Warsztaty odbywały się w ramach
zajęć innowacyjnych, prowadzonych
przez nauczycielki: Marzenę Biedroń
i Ewę Pawleta z PSP z Polskiej Nowe Wsi.
Opracowała:
Barbara Langner
Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Komprachcicach

WYNIKI KONKURSU
Klasy I

I miejsce - Magdalena Czech (Chmielowice)
II miejsce – Leo Gogolok (Ochodze)
III miejsce – Anastazja Czubek (Domecko)
Klasy II I miejsce – Michał Romańczyk (Chmielowice)
II miejsce – Samuel Pikos (Komprachcice) i Elena Prodlik (Polska
Nowa Wieś)
III miejsce – Ola Paszek (Komprachcice)
Klasy III I miejsce – Patrycja Stach (Ochodze) i Mikołaj Gawron (Polska
Nowa Wieś)
II miejsce – Bartek Jędraszko (Wawelno) i Maria Bodzioch
(Komprachcice)
III miejsce – Patrycja Korzekwa (Chmielowice)

Gminna Biblioteka Publiczna

Rok 2013
- rokiem
Juliana Tuwima

Z

okazji Roku Juliana
Tuwima, Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach zorganizowała
spotkanie autorskie z językoznawcą, leksykografem i germanistką, a przede wszystkim pisarką - Agnieszką Frączek. Z tej tez okazji pracowni placówki zorganizowali Gminny Konkurs Pięknego
Czytania.
Spotkanie autorskie z pisarką
odbyło się 11 czerwca br. w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej
a uczestniczyli w nim uczniowie klas
III-V Szkoły Podstawowej w Komprachcicach. Przybyłe na spotkanie
dzieci przywitały pisarkę recytując
wiersze Juliana Tuwima, co widocznie sprawiło autorce przyjemność.
Autorka opowiadała o swoich książkach, czytała zebranym fragmenty
utworów, zdradziła też, że największą
przyjemność sprawia jej właśnie pisanie dla dzieci, gdyż wtedy odmładza
swoje myśli i twórczość taka pozwala
patrzeć na świat przez kolorowe okulary. Agnieszka Frączek napisała serię
książek logopedycznych, m.in. „Dranie w tranie oraz „Kelner Kornel i inne
wiersze niesforne”. W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia
się z błędami językowymi. Pisze też
o homonimach, o frazeologizmach
i przysłowiach, np. „Gdy przy słowie

jest przysłowie”, „Muł mądrala i innych wierszy co niemiara”. Pisarka
jest także laureatką Nagrody Edukacji XXI i wyróżnienia Duży Dong, przyznawanego przez Polską Sekcję IBBY.
Spotkanie autorskie przebiegało
w bardzo miłej i żywej atmosferze,
bo dzieci zadawały mnóstwo pytań,
na które pani Agnieszka chętnie odpowiadała. Oczywiście nie zabrakło
stałego punktu autorskich spotkań:
rozdawania autografów i zdjęć.
Gminny Konkurs Pięknego Czytania odbył się 20 czerwca w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Komprachcicach, z udziałem uczniów szkół podstawowych z naszej gminy, którzy rywalizowali miedzy sobą czytając poezję i opowiadanie o Julianie Tuwimie,
napisane przez Agnieszkę Frączek.
Spośród grona uczniów którzy doszli
do finału , komisja wyłoniła zwycięzców (wyniki publikujemy obok).
W czasie prac Komisji, uczniowie z kl. II Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach, pod kierunkiem wychowawcy Brygidy Malec przygotowały część artystyczną
dla wszystkich uczestników i opiekunów, a obecny podczas spotkania Wójt Gminy, Paweł Smolarek zachęcał dzieci do dalszej edukacji słowem i życzył im wesołych, bezpiecznych wakacji, czego i my im życzymy
z całego serca.
Opracowała:
Barbara Langner
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Mistrzostwa polski chłopców i dziewcząt w piłce nożnej do lat 10

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

14

czerwca 2013r. najlepsze drużyny wzięły udział w mistrzostwach województwa opolskiego w piłce nożnej dziewcząt
i chłopców do lat 10. W obu kategoriach wystąpiło po 12 zespołów które wcześniej wygrały etapy powiatowe.

W tym gronie znalazły się również
drużyny z naszej gminy. W zawodach,
które odbył się w Opolu, w kategorii
dziewcząt wystąpiła Publiczna Szkoła Podstawowa z Wawelna (opiekunowie: Małgorzata i Piotr Szczubiałowie),
natomiast wśród chłopców Publiczna
Szkoła Podstawowa z Komprachcic (Michał Stelmaszyk). Nasze drużyny zaczęły bardzo obiecująco, dziewczyny zremisowały pierwszy mecz z UKS Biała
Nyska 1:1 (bramkę dla naszej drużyny
strzeliła Marta Lisek) , chłopcy wygrali z PSP3 Nysa 3:1. Gorzej poszło naszym zespołom w drugich meczach grupowych, dziewczyny przegrały z PSP2

Opole 1:3 (Michelle Maculak) a chłopcy 1:2 z PSP4 Praszka. Dziewczyny zajęły
w swojej grupie trzecie, ostatnie miejsce i ostatecznie zajęły 9 miejsce w turnieju. Jednak należy dodać, że jak się
okazało grały one w „grupie śmierci”,
ponieważ zespół z Białej Nyskiej wygrał
całe zawody a PSP2 Opole zajęła drugie
miejsce. Drużyna z Wawelna w grupie
zdobyła tyle samo punktów co Biała Nyska jednak o tym, ze nasze zawodniczki nie awansowały zadecydowała jedna stracona więcej bramka. W meczu
grupowym Opole wygrało z Białą Nyską 2:1. W finale wynik był odwrotny.
Chłopcy zajęli drugie miejsce w grupie i awansowali do ćwierćfinału gdzie
niestety ulegli 0:5 SP5 Kluczbork i ostatecznie zostali sklasyfikowani na bardzo
dobrym 5 miejscu. Cały turniej wygrała drużyna ZSP2 Prudnik.
Składy naszych drużyn:
PSP Wawelno – Michelle Maculak,
Julia Niedworok (PSP Komprachcice),
Marta Lisek (PSP Polska Nowa Wieś),
Joanna Raczek (PSP Komprachcice), Ka-

Puchar Wójta Gminy

Podsumowanie Turnieju Szkół

W

dniu 18 czerwca 2013 r. na
hali OSiR po ostatnich zawodach w tym roku szkolnym („Mały Olimpijczyk”), odbyło się
podsumowanie „Rywalizacji sportowej szkół podstawowych gminy Komprachcice na najbardziej usportowioną szkołę o Puchar Wójta Gminy Pana
Pawła Smolarka”.
Szkoły przez cały rok za każde zawody
gminne zdobywały punkty w zależności
od zajętego miejsca. Wszystkie placówki
potraktowały rywalizację bardzo poważnie startując we wszystkich turniejach.
Rywalizację zdominowała szkoła z Komprachcic, która wygrała większość zawodów i tym samym zdobyła okazały puchar, który osobiście wręczał pan Wójt.
Ostateczne wyniki:
1. P SP Komprachcice (opiekun Michał
Stelmaszyk) – 38 pkt.
2. PSP Chmielowice (Elżbieta Adamkiewicz) – 27 pkt.

3. PSP Domecko (Manuela Zyla) – 20 pkt.
4-5. PSP Polska Nowa Wieś (Ewa Horoszkiewicz) – 18 pkt.
4-5. PSP Wawelno (Piotr Szczubiał) – 18 pkt.
W rywalizacji nie brała udziału
szkoła z Ochódz.
Po zawodach rozstrzygnięto również, organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, I Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Szkół
Podstawowych Gminy Komprachcice.
Plebiscyt był podsumowaniem sukcesów sportowych jakie w tym roku stały się udziałem dzieci ze szkól naszej
gminy. O osiągnięciach tych na bieżąco informowaliśmy czytelników na naszych łamach. Młodzi sportowcy do
plebiscytu byli nominowani przez nauczycieli wychowania fizycznego. Wybierano najlepszych sportowców szkół
oraz całej gminy w czterech kategoriach: dziewczyny i chłopcy klas I – III
oraz IV – VI. Lista nominowanych wraz
z opisem ich osiągnięć znajduje się na
stronie OSiR Komprachcice. Wręcze-

tarzyna Kucharska, Emilia Pyka, Wiktoria Romańska (PSP Komprachcice), Adrianna Kandziora (PSP Komprachcice),
Olga Aleksandrowicz, Oliwia Grygas, Justyna Neuman, Patrycja Siendzielorz;
PSP Komprachcice – Piotr Osiński,
Mateusz Lellek, Fabian Sosna (PSP Polska Nowa Wieś), Dawid Furgatz (PSP
Wawelno), Dominik Majer, Mateusz Żołądek, Filip Twardowski, Michał Zając,
Tymoteusz Sobków, Mateusz Smarzlik
(PSP Polska Nowa Wieś), Łukasz Dec
nie wyróżnień miało bardzo uroczysty
charakter. Nagrody ufundowane przez
OSiR Komprachcice (pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe), wręczali: Wójt Gminy Pan Paweł
Smolarek, kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Pani Anna
Białoskórska, dyrektor OSiRu Pan Arkadiusz Tabisz oraz dyrektorzy szkół. Rozstrzygnięcie było bardzo emocjonujące,
szczególnie dla rodziców i opiekunów,
którzy ze wzruszeniem oglądali jak ich
podopieczni odbierają wyróżnienia.
Nagrodzone osoby z poszczególnych szkół w kolejności - dziewczęta
młodsze, chłopcy młodsi, dziewczęta
starsze, chłopcy starsi:
PSP CHMIELOWICE: Sosińska Ewa, Blach
Michał, Lakwa Wiktoria, Posor Jan;
PSP DOMECKO: Miensok Angelika,
Czech Piotr, Kałdus Nikola, Sosnowski Adrian;
PSP KOMPRACHCICE: Niedworok Julia, Osiński Piotr, Krzemień Karolina,
Pruchnicki Rafał;
PSP POLSKA NOWA WIEŚ: Lisek Marta, Smarzlik Mateusz, Golec Emilia,
Damski Denis;
PSP WAWELNO: Maculak Michelle, Furgatz Dawid, Łoboda Wiktoria, Hyl Piotr;
Najlepszymi sportowcami gminy
w roku szkolnym 2012/2013 zostali:
Dziewczyny klasy I – III – Michelle Maculak (PSP Wawelno)
Chłopcy klasy I – III – Dawid Furgatz
(PSP Wawelno)
Dziewczyny klasy IV – VI – Monika
Czech (PSP Chmielowice)
Chłopcy klasy IV – VI – Patryk Stelnicki
(PSP Komprachcice)

Piotr Szczubiał

(PSP Wawelno), Bartosz Jędraszko (PSP
Wawelno)
Formuła turnieju dopuszcza wzmacnianie się drużyn maksymalnie pięcioma zawodnikami z innych zespołów występujących we wcześniejszych etapach
stąd w składach uczniowie innych szkół.
Piotr Szczubiał

Mały olimpijczyk

Duże wyzwanie
W dniu 18 czerwca 2013 r. na hali OSiR
odbyły się gminne zawody sportowe:
„Mały Olimpijczyk”. Jest to zbiór ośmiu
konkurencji, rozgrywanych na zasadzie
wyścigów sztafetowych, zawierających
elementy gimnastyki (przewroty w przód,
bieg, skok), sportów drużynowych (kozłowanie piłki, prowadzenie slalomem piłeczki tenisowej kijem hokejowym) oraz wiele
innych ćwiczeń sprawnościowych. Za każdą konkurencję drużyny otrzymują punkty w zależności od zajętego miejsca. W zawodach wzięły udział szkoły podstawowe z Chmielowic (organizator), Domecka,
Komprachcic, Polskiej Nowej Wsi i Wawelna. Zawody były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych a drużyny były mieszane (5 dziewcząt i 5 chłopców). Była
to ostatnia impreza sportowa rozgrywana w tym roku szkolnym w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Turniej był bardzo emocjonujący i o kolejności, szczególnie w młodszej kategorii wiekowej, decydowały ostatnie konkurencje.
Wyniki:
Kategoria młodsza (rocz. 2002 i młodsi):
1-2. PSP Komprachcice (opiekun Michał Stelmaszyk) – 26 pkt.
1-2. P SP Wawelno (Małgorzata i Piotr
Szczubiałowie) – 26 pkt.
3. PSP Chmielowice (Elżbieta i Zbigniew
Adamkiewiczowie) – 22 pkt.
4. PSP Domecko (Manuela Zyla) – 19 pkt.
5. P SP Polska Nowa Wieś (Ewa Horoszkiewicz) – 12 pkt.
Kategoria starsza (rocz. 2000 i młodsi):
1. PSP Domecko – 33 pkt.
2. PSP Komprachcice – 25 pkt.
3. PSP Wawelno – 18 pkt.
4. PSP Chmielowice – 16 pkt.
5. PSP Polska Nowa Wieś – 13 pkt.
Piotr Szczubiał

