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Trzy wyjątkowe dni

Nasza wieś kręci nas

Jak mocna jest siła tradycji
pokazali pomysłodawcy święta,
które odbyło się w ostatni
weekend sierpnia tego roku
w Wawelnie. Dowiedli, że
przeszłość wyznacza naszą
przyszłość – tym razem
mieszkańcy sołectwa
przypomnieli, jak ważne
w rozwoju małych społeczności
są organizacje sportowe
i strażackie, a także, czym dla
wsi jest praca rolników.
Organizacja jubileuszu 85 lat istnienia jednostki OSP Wawelno, 65 lat
działalności LZS Gazownika Wawel-

25 sierpnia delegacje wszystkich
sołectw zjechały do Wawelna, by
wspólnie świętować dzień rolników.
Dożynki były okazją do zaprezentowania pięknych koron podczas
korowodu wiodącego z kościoła
na stadion sportowy. Uroczystościom towarzyszyli przedstawiciele
zagranicznych delegacji: Hasbergen
(Niemcy) oraz Město Albrechtice
(Czechy).
Imprezę ubarwiły artystyczne występy dzieci i młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie; orkiestry dętej Samorządowego Ośrodka
Kultury w Komprachcicach, a także

Na zdjęciu grupa
i n i c j a t y w n a p ro j e k t u
realizowanego w ramach
programu „Młodzież
w Działaniu” (od lewej):
Anna Polańska, Melanie
Wo ź n i c a , M a ł g o r za t a
Kr ysiak, Violetta Gala
i Alicja Kałuska.
Dziewczęta były pomysłodawczyniami zmierzającego już do
finału projektu „Nasza wieś kręci
nas!”, w którego działania wpisały
się tak nietypowe akcje, jak malowanie murali, czy zdobienie przestrzeni publicznej pracami wykonanymi…. szydełkiem.
29 września br., o godzinie 15.00
na placu przy szkole podstawowej

w Ochodzach odbędzie się plenerowe – otwarte dla wszystkich –
ognisko, podczas którego projekt
zostanie oficjalnie zakończony.
W trakcie tego spotkania nastąpi
prezentacja zdjęć wykonanych
w ramach warsztatów fotograficznych, będą także pokazy tańca
z ogniem. Organizatorzy zapraszają.
Dagmara Duchnowska
Więcej o projekcie na stronie 6

III Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Anny Jantar

Najlepszy w swojej kategorii

no oraz dożynki gminne tworzyły
wyjątkowy w swojej skali projekt
„Siła Tradycji”. Pomysłodawcy tego
trzydniowego święta przypomnieli
historię swoich najważniejszych
społecznych organizacji, a zebrani
docenili swoją obecnością ten jubileusz. Kulminacyjnym dniem było spotkanie mieszkańców Wawelna i gości
z terenu całej gminy podczas dorocznego święta plonów.
W piątek, 23 sierpnia odbyły się
uroczyste obchody jubileuszu 85 lat
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie. Spotkanie poprzedziła uroczysta msza. Mini turniejem piłkarskim rozpoczęła się sobota – dzień
poświęcony 65. rocznicy istnienia
popularnego klubu sportowego LZS
Gazownik Wawelno. W niedzielę,

zespołów kabaretowych i muzycznych.
Organizatorami wydarzenia byli:
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach, sołtys wsi Wawelno, Rada Sołecka, Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Wawelno, Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na
Ś l ą s k u O p o l s k i m w Wa w e l n i e ,
Ludowy Zespół Sportowy Gazownik
Wawelno, Ochotnicza Straż Pożarna
w Wawelnie i Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „Partner” w Komprachcicach.
Dagmara Duchnowska

Więcej na str. 4 i 5

Po raz trzeci w Samorządowym Ośrodku Kultury
odbył się festiwal, promujący piosenki Anny Jantar.
Do Komprachcic zjechali
wokaliści z trzech
województw: opolskiego,
śląskiego i dolnośląskiego. W trzech kategoriach
walczyli o miano najlepszych. Wśród piosenkarzy
dorosłych trofeum i słowa
uznania członków jury przypadły
Robertowi Klimkowi , reprezentującemu komprachcicki ośrodek,
który przekonał muzyków i publiczność oryginalnymi interpretacjami
utworów „Witaj mi” oraz „Polubiłem pejzaż ten” (w oryginale: „Polubiłam pejzaż ten” – red.). Zapytany,
czy trudno było mężczyźnie zaśpie-

wać piosenki napisane dla kobiety
mówi:
- Nie ma znaczenia, kto je wykonuje, najważniejsze są emocje.
I tekst. Trzeba rozumieć, co się
śpiewa.
Dagmara Duchnowska
Więcej o festiwalu na stronie 6
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GKS Komprachcice ogłasza nabór
zawodników piłki nożnej
do grupy orlików
(roczniki 2004, 2005, 2006, 2007)
Zapraszamy wszystkich chętnych
chłopców na treningi, które odbywają się
w poniedziałki i środy
w godzinach 16:00 – 17.30
na Orliku przy ul. Rolniczej 8 w Komprachcicach
Kontakt:
trener – Sławomir Hetmański, tel. 668 032 729,
prezes – Andrzej Kłoś, tel. 792 469 276

Oxide Fitness Club zaprasza na zajęcia fitness
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów
rozpoczną się od 1 października br.
SPRZEDAŻ KARNETÓW:
- u instruktora przed zajęciami
- Oxide Fitness Club - Opole, ul. Grota Roweckiego 17B
GRAFIK ZAJĘĆ:
- WTOREK 18.30 (WZMACNIANIE)
- CZWARTEK 18.00 (ZUMBA)

ZAPRASZAMY
Zostań członkiem drużyny naszego klubu
Informacje: www.gkskomprachcice.futbolowo.pl

PRO Kobieta 50+

UKS VICTORIA DOMECKO

program rekreacyjno-edukacyjny dla dojrzałych kobiet

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+
i Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach serdecznie
zapraszają Panie, które ukończyły 50. rok życia, do udziału
w programie PRO Kobieta 50+, współfinansowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Program obejmuje trzymiesięczny cykl zajęć ruchowych, prowadzonych pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w trzech
formach ruchu: Nordic Walking, Gimnastyka prozdrowotna,
Tańce w kręgu.

OGŁASZA NABÓR DO AKADEMII
BADMINTONA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
TRENINGI ODBYWAJĄ SIĘ
W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK
W GODZ. 17.00 - 19.00
NA HALI SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU
I REKREACJI W KOMPRACHCICACH

TEL.: 605 662 933; 668 032 729
ZAPRASZAMY NA STRONĘ: WWW.BADMINTON.OPOLE.PL

Zajęcia ruszyły 10 września i odbywają się 2 razy w tygodniu
w godzinach popołudniowych w Komprachcicach.
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc!
Koszt uczestnictwa: 30 zł za 3 miesiące!
Szczegółowe informacje: Justyna Wicińska – tel. 604 075 882

Grupa TEATRALNA AKCIK
pierwsze zajęcia w tym roku kulturalnym
odbędą się

XV PRZEGLĄD PIOSENKI
RELIGIJNEJ
KOMPRACHCICE 2013

2 października (środa), godz. 17:00
(sala widowiskowa
Samorządowego Ośrodka Kultury)

ZAPRASZAMY

TERMIN:
27.10.2013r. (niedziela), godz.15:00.
MIEJSCE:
Sala Widowiskowa SOK Komprachcice
ul. Niemodlińska 2, Komprachcice
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa
do pobrania na stronie

Grupa PLASTYCZNA
pierwsze zajęcia odbędą się
4 października (piątek), o godz. 16:00
(świetlica)

www.sokkomprachcice.pl

ZAPRASZAMY
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Zintegrowany Informator Pacjenta

Zarejestruj się w Komprachcicach
Serdecznie zachęcamy wszystkie
osoby dorosłe z terenu województwa opolskiego do założenia indywidualnego konta ZIP w funkcjonującym od 1 lipca 2013 roku na
terenie całej Polski Zintegrowanym
Informatorze Pacjenta (ZIP). Konto
w ZIP to łatwy, szybki, wygodny
i bezpieczny dostęp do ważnych
informacji o Państwa leczeniu - aby
mieć wgląd w informacje o swoim
leczeniu wystarczy zarejestrować
się w systemie ZIP. Jak to zrobić
dowiecie się Państwo 4 listopada
br., w godzinach od 9 do 15 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
w Komprachcicach. Rejestracja, jak
i korzystanie z serwisu są bezpłatne.
ZIP - Zintegrowany Informator
Pacjenta - jest ogólnopolskim
serwisem udostępniającym od
1 lipca 2013 r. zarejestrowanym
użytkownikom historyczne dane
o ich leczeniu i finansowaniu
świadczeń, gromadzonych
od 2008 r. przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
ZIP składa się z czterech głównych
części:
Serwisu informacyjnego:
Twój Portal
Informatora: Gdzie się leczyć?
Rejestru Usług Medycznych
Prawo do Świadczeń
We wszystkich zakładkach za wyjątkiem Twój Portal użytkownik znajdzie informacje na temat niezrozumiałych terminów. Informacja ta
jest zamieszczona pod hasłem
„Pomoc i przewodnik”.
W części ogólnodostępnej – z której
można korzystać bez rejestracji –
znajdziemy ogólne informacje
o systemie opieki zdrowotnej (Twój
Portal) oraz o miejscach udzielania
świadczeń w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem
Zdrowia (Gdzie się leczyć?).
Strony Rejestru Usług Medycznych
i informacje zawarte w zakładce
Prawo do Świadczeń dostępne
są jedynie dla zarejestrowanych
i zalogowanych użytkowników.
W pierwszym etapie działania
systemu ZIP uprawnienia będą
n a d awa n e t y l ko o s o b o m
pełnoletnim. Jak zapowiada NFZ,

ZIP będzie systematycznie rozbudowywany o nowe możliwości np.
zakładanie konta dzieciom.
Wniosek rejestracyjny można także
wypełnić elektronicznie na stronie
https://zip.nfz.gov.pl wybierając
opcję „Zarejestruj się” i wypełniając
wniosek rejestracyjny lub może on
zostać wygenerowany przez pracownika w Oddziale Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Ci, którzy nie będą mogli odebrać
loginu i hasła 4 listopada 2013 r.
w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, muszą się zgłosić osobiście
d o O d d z i a ł u Wo j e w ó d z k i e g o
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Opolu, z dowodem osobistym lub
paszportem.
Co nam daje ZIP?
- Szybki dostęp do informacji
o Twoim prawie do świadczeń
zdrowotnych (eWUŚ).
- Wiedzę o leczeniu i udzielonych
świadczeniach oraz o przepisanych
lekach.
- Informację o kwotach,
które zostały przekazane
na sfinansowanie Twojego
leczenia.
Czy po rejestracji można od razu
korzystać z ZIP?
Po aktywowaniu konta dane użytkownika pojawią się w serwisie
w ciągu 24 godzin.
Co zrobić kiedy informacje w ZIP są
nieprawidłowe?
Jeżeli w systemie pojawią się informacje, co do których użytkownik
ma wątpliwości np. leki, których
nie przyjmuje, należy niezwłocznie
s ko nta kto wa ć s i ę p i s e m n i e
z oddziałem wojewódzkim NFZ,
w którym zostały odebrane uprawnienia, podając swój nr ID (login).
Adres: Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole.
Ważne!
Nigdy nie udostępniajcie swoich
danych służących do logowania
w ZIP!

Załóż konto w ZIP
Mając przy sobie dowód osobisty lub paszport
otrzymasz hasło i login do własnego konta
w systemie ZIP.
Wtedy sprawdzisz sam, w domu:
 gdzie się leczyłeś i ile zapłacił za to NFZ
od 2008 roku,
 czy jesteś ubezpieczony,
 gdzie i kiedy wykupiłeś refundowaną receptę
i ile NFZ dopłacił do leku,
 gdzie złożyłeś deklarację do lekarza POZ,
 kiedy otrzymałeś refundowane przedmioty
ortopedyczne: np. wózek, aparat słuchowy, protezę,
gorset,
 gdzie się leczyć bezpłatnie – sprawdzisz nie tylko
informację o poradniach i szpitalach, ale także
o tym jak do nich dojechać, w jakich godzinach
pracują, czas oczekiwania na świadczenie – kolejka
czy są udogodnienia dla niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY
Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3
(sala konferencyjna)
w dniu 04.11.2013 r.
od godz. 9.00 do godz. 15.00

Numery kontaktowe dotyczące
Zintegrowanego Informatora Pacjenta::
Informacje dotyczące nadania uprawnień do systemu ZIP:
77 40 20 169, 176
Informacje dotyczące problemów technicznych: 77 40 20 178
Informacje dotyczące danych z Portalu Pacjenta w zakładce:
Świadczenia Medyczne: 77 40 20 131
Deklaracje POZ: 77 40 20 186
Recepty Refundowane: 77 40 20 121
Uzdrowiska: 77 40 20 139
Kolejki Oczekujących: 77 40 20 182
Zaopatrzenie Ortopedyczne: 77 40 20 155
Prawo do Świadczeń: 77 40 20 161, 162, 163, 169, 176
Infolinia:
telefony stacjonarne: 194 88
telefony komórkowe: 77 194 88
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Siła Tradycji Siła Tradycji Siła Tradycji Siła Tradycji
Wawelno

Trzy wyjątkowe dni
Dokończenie ze strony 1
Podczas święta wręczono zasłużonym działaczom sportowym oraz druhom
i druhnom z jednostki OSP Wawelno medale i odznaczenia. W niedzielę
sołectwa zaprezentowały korony i wieńce dożynkowe.
„Siła Tradycji” to wieloaspektowy projekt, który otrzymał dofinansowanie
w wysokości 25 000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Wnioskodawcą, a zatem i głównym realizatorem przedsięwzięcia był Samorządowy Ośrodek Kultury. Partnerami byli zarówno
sportowcy, strażacy, rady sołeckie gminnych miejscowości, a także Gminne
Stowarzyszenie Partnerskie „Partner”.
Wśród gości obecni byli przedstawiciele administracji samorządowej, Poseł
na Sejm RP - Ryszard Galla, szefowie najważniejszych gminnych jednostek
oraz działacze regionalni, a także delegacje zagraniczne. Wójt gminy, Paweł
Smolarek, wręczając pamiątkowy puchar, przypomniał:
- Przez cały czas pełnienia funkcji wójta gminy Komprachcice zawsze
ceniłem sportowców, działaczy sportowych i strażaków, a Józef Kremer
jest siłą napędową sportowych wydarzeń, człowiekiem szczególnego
uznania , człowiekiem-instytucją. Od wielu lat członek rady gminy, od
1978 roku członek LZS „Gazownik Wawelno” - jako gospodarz gminy
jestem dumny, że w naszych szeregach mamy takiego człowieka. Trapi
mnie jednak pytanie, czy kiedy tacy ludzie odejdą na zasłużoną społeczną
emeryturę, ktoś ich zastąpi?
Paweł Smolarek przypomniał także, że działania sportowe w całej gminie
to nie tylko treningi, mecze i zawody, ale także spędzony wspólnie czas,
integracja, która jest początkiem wielu społecznych projektów i działań.
Józef Kremer, sołtys Wawelna, radny, działacz sportowy wysoko ocenia
organizację święta i frekwencję:
- Jedyne, co mnie martwiło, to to, że miejscowość nie była w całości
udekorowana. Trwające w sołectwie prace budowlane na lokalnych
drogach sprawiły, że wieś nie wyglądała najlepiej, ale akurat trafiliśmy
w taki czas, reszta odbyła się, jak należy – podsumowuje.
Słowa podziękowania padły również w dniu poświęconym 85.leciu istnienia
jednostki straży pożarnej – goście dziękowali za poczucie bezpieczeństwa,
które gwarantuje tak sprawna i odpowiedzialna jednostka, jaka działa
w Wawelnie.
Ostatni dzień zdominowało święto plonów – uroczystość dziękowania za
ciężką pracę rolników była okazją do spotkania się przedstawicieli
wszystkich niemal sołectw i zaprezentowania efektownych koron i wieńców.
Dagmara Duchnowska
Na zdjęciach od góry:
Korowód dożynkowy poprowadziła gminna orkiestra dęta.
Wójt Gminy - Paweł Smolarek oraz Frank Stiller - Burmistrz
Hasbergen.
Koronę dożynkową sołectwa Wawelno nieśli strażacy, którym
towarzyszyły panie ubrane w lokalne stroje.
Reprezentacja samorządowców z Przewodniczącym Rady Gminy
Komprachcice - Antonim Wenclem z przyjemnością
uczestniczyła w święcie.
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Siła Tradycji Siła Tradycji Siła Tradycji Siła Tradycji

Marek Procyszyn - szef Opolskiego Związku Piłki Nożnej serdecznie
dziękował Józefowi Kremerowi i wszystkim działaczom klubu
za zaangażowanie i znakomite osiągnięcia sportowe

Dyplomy za wieloletnią pracę
społeczną w ramach i na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wawelnie otrzymali:

Odznaczenia Polskiego
Związku Piłki Nożnej
otrzymali:

dh Hubert Skrzypczyk
dh Hubert Miemczyk
dh Reinhold Los
dh Albin Zmarzlik
dh Bernard Gawlista
dh Stanisław Korzekwa
dh Józef Kremer
dh Krzysztof Kremer
dh Waldemar Lata
dh Sylwester Pyka
dh Jan Przywara

Srebrna Odznaka PZPN:
Bernard Nowotny
Bernard Kampa

Złotą Odznakę otrzymał
druh Reinhold Los
Srebrne odznaki otrzymali
druhowie:
Bernard Gawlista
Piotr Sowada
Waldemar Lata
Sebastian Langner
Józef Gąsior
Brązowe odznaki otrzymali
druhowie:
Rafał Greinert
Michał Mazurek
Dawid Nowotny
Stanisław Korzekwa
Sylwester Pyka

Andrzej Kłoś - Prezes GKS Komprachcice z przyjemnością
gratulował wyjątkowego jubileuszu
LZS "Gazownikowi" Wawelno

Odznaki „Honorowy Strażak”
wręczono druhnom i druhom:
Damian Gawlista
Denis Greinert
Łukasz Gawlista
Alicja Gawlista
Marek Waldera
Magdalena Sordon
Agnieszka Sordon
Dawid Gąsior
Aleksandra Czapczyńska
Adrian Krug
Damian Kampa
Maria Mazurek

Wójt Gminy, Paweł Smolarek
przekazał Listy Gratulacyjne
zasłużonym działaczom
sportowym. Słowa uznania
otrzymali:

Burmistrz Hasbergen - Frank Stiller zdradził, że liczy na to,
że podczas kolejnego jubileuszu klubu, LZS Gazownik będzie
już grał w Lidze Mistrzów

Reinhold Waldera
Piotr Hanke
Hubert Ignac
Joachim Lisoń
Zygmunt Maciejewski
Jan Skrzypczyk
Henryk Greinert
Marek Mruczek
Krzysztof Przybyła
Piotr Los

Brązowa Odznaka PZPN:
Ginter Hyl
Jan Pampuch
Krzysztof Kremer
Mariusz Ochab
Krzysztof Waldera
Złote Medale
za Wybitne Zasługi
dla Piłkarstwa Śląska
Opolskiego:
Marek Mruczek
Henryk Greinert
Odznaczenia Opolskiego
Związku Piłki Nożnej
otrzymali:
Odznakę Złotą:
Krzysztof Miemczyk
Odznakę Srebrną:
Dariusz Tudyka
Wojciech Homenda
Damian Błażejowski
Kazimierz Szura
Piotr Szczubiał
Sebastian Płonka
Paweł Nowicki
Mariusz Dec
Maciej Czech
Odznakę Brązową:
Justyna Ochab
Krzysztof Bejcar
Mateusz Chochulski
Michał Kalinowski
Wojciech Zaborowski
Daniel Rosiński
Jakub Lada
Damian Gawlista
Łukasz Gawlista
Sebastian Gołębiowski
Rafał Greinert
Roman Kampa
Krzysztof Komorowski
Sebastian Langner
Adrian Mruczek
Daniel Mruczek
Adam Piechurski
Marcin Stachowicz
Jakub Sawulski
Michał Stasiak
Marek Waldera
Krystian Zyla
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Tradycyjnie: muzyczne wydarzenie
Po raz trzeci na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury stanęło kilkudziesięciu
wykonawców, którzy postanowili zmierzyć się z kultowymi piosenkami
Anny Jantar. Doskonałe brzmienie, interesujące interpretacje
i prawdziwe odkrycia – tak krótko można opisać tegoroczny festiwal.
Anna Koszyk, dyrektor SOK zapowiada, że kolejna edycja będzie rozszerzona o katalog
nowych utworów, ale wciąż związanych z osobą tragicznie zmarłej piosenkarki:
- Myślimy o dołączeniu piosenek skomponowanych przez męża Anny Jantar - Jarosława
Kukulskiego – zdradza dyrektor SOK.
W tym roku jednak słuchaliśmy jeszcze klasycznych, ale też i dość oryginalnych aranżacji
tych dawnych, popularnych piosenek. Członkowie jury przyznali, że wybrać zwycięzców
wcale nie było łatwo. Tomasz Stera, znany opolski wokalista, zwrócił zwłaszcza uwagę
na kategorię solistów dorosłych:
- Usłyszeliśmy kilka niezłych głosów, wierzę, że wiecie, co macie z tym zrobić –
skomentował artysta.
Zachęcił też do rezygnacji z nagrywanych podkładów muzycznych i zachęcał do współpracy
z akompaniatorami:
- Niech to będzie nawet tylko gitara, ale wtedy piosenka zabrzmi inaczej.
Wysiłki organizatorów, którzy w Komprachcicach zorganizowali ogólnopolski festiwal
docenił Wójt Gminy, Paweł Smolarek:
- To im należy się nagroda i najwyższy szacunek za to, co robią.

Imprezy kulturalne organizowane przez Samorządowy Ośrodek
Kultury mają już swoją rangę, i to nie tylko w województwie opolskim.
Jedną z takich imprez jest festiwal poświęcony piosenkom śpiewanym
przed laty przez Annę Jantar. Do Komprachcic od trzech lat zjeżdżają
jesienią młodzi artyści z różnych województw, prezentując wysoki
poziom artystyczny. Tym dziwniejszy jest fakt, na który także zwrócił
uwagę podczas wręczania nagród, wójt Paweł Smolarek, że tak duże
zaangażowanie organizatorów nie jest doceniane przez mieszkańców
gminy. Wśród publiczności było ich naprawdę niewielu. Dlaczego
w niedzielne popołudnie nie trafili do SOK na niezły koncert ci, którzy
tak często na ulicy, w sklepie, na przystanku narzekają, że nic się
w gminie nie dzieje? Dlaczego zabrakło fanów rytmicznych piosenek?
Sympatyków twórczej ekipy Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach? To nie pierwsza sytuacja, gdy na tej scenie dzieje
się wiele, a na widowni mało. Takie niedocenianie wielkiej pracy, jaką
pracownicy SOK wkładają, by prowadzić swoją działalność na jak
najwyższym się da poziomie, jest - moim zdaniem - po prostu
niestosowne.
Pozwalam sobie na ten osobisty komentarz, ponieważ działalność
SOK obserwuję od wielu lat, a dzięki swojej pracy mam możliwość
porównywania ich z innymi podobnymi ośrodkami – komprachcicki
dom kultury naprawdę jest w czołówce najlepszych.
Dagmara Duchnowska

Kategoria I (dzieci – soliści)
I miejsce Weronika Makowska
II miejsce Patrycja Czyżewska
II miejsce Karina Warzycha
III miejsce Klaudia Stolarska
Wyróżnienie Jan Posor
Wyróżnienie Zofia Kamińska

Dagmara Duchnowska
f Wokalistki Studia Piosenki
w Bielawie (województwo
dolnośląskie) startowały
we wszystkich kategoriach.
W pierwszej zajmując trzy
pierwsze miejsca!

g Patrycja Klimek i Lechosław Mól, duet
reprezentujący Samorządowy Ośrodek
Kultury zachwycił wszystkich interpretacją
piosenek Anny Jantar i wyśpiewał
wyróżnienie w swojej kategorii. Innych
nagród wśród zespołów nie przyznano.

Kategoria II (młodzież i dorośli – soliści)
I miejsce Robert Klimek
II miejsce Aleksandra Czop
III miejsce Jagoda Różycka
Kategoria III ( zespoły )
Wyróżnienie Duet Patrycja Klimek
i Lechosław Mól
i Wójt Gminy - Paweł Smolarek
podziękował pomysłodawcom
festiwalu: dyrektor SOK - Annie Koszyk
oraz instruktorom: Renacie Gliniorz
i Lindzie Wencel

h Wykonawców oceniali:
Tomasz Stera – muzyk,
wokalista, Daniel Maczura –
kompozytor, instrumentalista
i wokalista, Józef Krawczyk –
muzyk, wokalista

Ochodze, Komprachcice, Polska Nowa Wieś

Nasza wieś kręci nas
Dokończenie ze strony 1

Trwają prace nad twórczym przetwarzaniem kartonów –
oryginalne ramy do zdjęć wykonują: Teresa Gromniak
i Wiktoria Hollek, z tyłu: Karolina Smereczyńska

Projekt „Nasza wieś kręci nas” powoli się kończy. W trakcie jego trwania
przeprowadzone zostały warsztaty fotograficzne, prowadzone przez
Katarzynę Krauze, zajęcia z twórczego szydełkowania, tajniki którego
zdradzała Maya Tomanik oraz wykłady twórczego myślenia, których
instruktorką była Agata Chrzanowska. Dobrym duchem całego przedsięwzięcia była Małgorzata Kulczycka – artystka z Ochódz, pod kierunkiem
której na murach przy Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej
w Ochodzach i przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach
powstały barwne murale. Mobilna wystawa fotograficzna będzie miała
premierę 29 września – interesujące jest to, że zdjęcia umieszczone zostały
na nietypowych nośnikach, wykonanych z materiałów poddanych
recyklingowi.
Dag
Uczestnicy i twórcy projektu pragną bardzo podziękować firmie
AkzoNobel producentowi farb Dulux za przekazanie doskonałych
jakościowo farb, wykorzystanych do malowania murali.
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Turniej mini piłki siatkowej

Pożegnanie Lata
W d n i u 2 1 w r z e ś n i a 2 0 1 3 r.
na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ko m p ra c h c i ca c h , w ra m a c h
festynu sportowo – rekreacyjnego
„Pożegnanie Lata”, odbył się turniej
mini piłki siatkowej dziewcząt.
W zawodach udział wzięło niemal
pięćdziesiąt zawodniczek z dwóch
klubów sportowych tj. Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sukces” z Komprachcic (trenerzy
Małgorzata i Piotr Szczubiałowie)
oraz Akademii Piłki Siatkowej
„Opolanka” z Opola (Dorota Rusin).
Zawodniczki rywalizowały w trzech
kategoriach wiekowych: drużyny
d w u o s o b o we z ro c z n i ka 2 0 0 3
i młodszych, trzyosobowe - rocznik
2002 oraz czteroosobowe - rocznik
2000. W kategorii najmłodszej
bezkonkurencyjne okazały się
zawodniczki klubu z Komprachcic
Michelle Maculak oraz Julia
Niedworok, które pokazały wysokie
umiejętności oddając w finale
przeciwniczką tylko 11 punktów.

W kategorii o rok starszej również
wygrała drużyna LUKS-u w składzie:
Paulina Buchla, Joanna Pieczykolan,
Barbara Ryba oraz rezerwowa
Karolina Podkanowicz. W tym
przypadku jednak zawody były
bardzo wyrównane i w drodze po
zwycięstwo nasze zawodniczki dwa
spotkania rozstrzygały na swoją
korzyść dopiero w tie-breakach.
W kategorii najstarszej nasza drużyna już nie mała tyle szczęścia i zajęła
trzecie miejsce. W każdej kategorii
wiekowej wybierano najlepszą
zawodniczkę, i tak w „dwójkach”
została nią Julia Niedworok,
w „trójkach” Joanna Pieczykolan
(obie LUKS „Sukces”), natomiast
w „czwórkach” Angelika Rusin (APS
„Opolanka”). Dla wszystkich zawodniczek był to pierwszy turniej na hali
w rozpoczynającym się sezonie
(wcześniej odbywały się zawody na
piasku i trawie), dlatego większość
z nich pierwszy raz grała w nowych
kategoriach. Należy jednak stwierdzić, że próba ta była bardzo udana
dla naszych siatkarek i widać było
efekty wakacyjnych treningów oraz
sierpniowego obozu sportowego

Fundusz Sołecki

Ważne narzędzie w rozwoju gminy
Krótko o tym, w jaki sposób i na
jakie działania wydatkowane są
pieniądze funduszu sołeckiego.
Czym jest fundusz sołecki?
Fundusz sołecki to wyodrębnione
w budżecie gminy pieniądze, zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących
poprawie warunków życia mieszkańców.
Jakiego typu zadania są finansowane w ramach tych środków?
Muszą to być zadania własne gminy,
powinny wpływać na poprawę życia
mieszkańców oraz być zgodne ze
strategią rozwoju gminy.
Od czego zależy wysokość
funduszu sołeckiego, jaka
przypada na dane sołectwo?
Wysokość kwoty przeznaczonej dla
sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. Wyliczając kwotę
dla danego sołectwa stosujemy
podany w ustawie wzór (w ramce
obok). Każdego roku, do 31 lipca
wójt gminy przekazuje sołtysom
informację, w jakiej wysokości
f u n d u s z zo s t a ł p r z y z n a ny i c h
miejscowościom na kolejny rok
budżetowy.

Nie w każdej gminie uruchamiane
są środki w ramach funduszu
sołeckiego. Kto o tym decyduje?
Rada gminy do 31 marca każdego
roku podejmuję uchwałę, w której
wyraża albo nie wyraża zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w kolejnym roku. Do końca
w r ze ś n i a d a n e go ro ku s o ł t ys i
zwołują zebrania wiejskie, które
decyduje o tym, na co w kolejnym
roku przeznaczyć pieniądze z funduszu.
Co dzieje się z wnioskiem
o przyznanie środków z funduszu
sołeckiego, który został przekazany wójtowi przez sołtysa?
Jeżeli wójt oceni, że wniosek jest
p raw i d ł o wo s p o r z ą d zo ny p o d
względem formalnym przekazuje
go Radzie Gminy. Należy pamiętać,
że wójt nie może oceniać słuszności
decyzji zebrania wiejskiego, sprawdza tylko, czy sołectwo prawidłowo
uchwaliło i sporządziło wniosek.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wójt:
• w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku informuje
o tym sołtysa, który może zgodzić
się z oceną wójta (w takiej sytuacji
danemu sołectwo fundusze nie są
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w Ustce, podczas którego mogły
doskonalić swoje umiejętności.
Organizatorzy turnieju chcieliby
gorąco podziękować rodzicom
i starszemu rodzeństwu dziewczynek, którzy po raz kolejny pomogli
w organizacji zawodów, przede
wszystkim sędziując mecze.
Wyniki:
Rocznik 2003 i młodsze:
1. LUKS „SUKCES” I (Michelle MACULAK,
Julia NIEDWOROK)
2. APS „OPOLANKA” I
3. LUKS „SUKCES” II (Ewa SOSIŃSKA,
Katarzyna KUCHARSKA)
4. LUKS „SUKCES” III (Weronika STELNICKA,
Maria BODZIOCH)
…

8. LUKS „SUKCES” IV (Aleksandra PASZEK,
Emilia ADAMKIEWICZ, Patrycja
Siendzielorz)
Rocznik 2002:
1. LUKS „SUKCES” I (Paulina Buchla, Joanna
PIECZYKOLAN, Barbara Ryba, Karolina
PODKANOWICZ)
2. APS „OPOLANKA” I
3. LUKS „SUKCES” II (Karolina CIESIÓŁKA,
Marcelina Januszkiewicz, Amelia
WAWRZYNIAK)
4. APS „OPOLANKA” II
Rocznik 2001
1. APS „OPOLANKA I
2. APS „OPOLANKA II
3. LUKS „SUKCES” (Karolina KRZEMIEŃ,
Wiktoria ŁOBODA, Klaudia TLOŁKA,
Dominika NIESŁONY, Anna JURKOWSKA)

przyznane);
• w terminie 7 dni od otrzymania
tej informacji – przekazać
ponownie wniosek (który można
poprawić, uzupełnić) do rady
gminy za pośrednictwem wójta,
• w przypadku złożenia ponownie
wniosku przez sołtysa, rada gminy
rozpatruje ten wniosek w terminie
30 dni od jego otrzymania. Wójt
musi uwzględnić rozstrzygnięcie
rady gminy.

Wysokość funduszu sołeckiego
zależy od:
Liczby mieszkańców sołectwa
według stanu na dzień 30 czerwca
roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych
stałych mieszkańców, o którym
mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 993, z późn. zm.3)
Kwoty bazowej obliczonej jako iloraz
wykonanych dochodów bieżących
danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za
rok poprzedzający rok budżetowy
o dwa lata oraz liczby mieszkańców
zamieszkałych na obszarze danej
gminy, według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego rok
budżetowy o dwa lata, ustalonej
przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

FUNDUSZ SOŁECKI W ROKU 2013
DZIAŁANIA SOŁECTW
CHMIELOWICE
Kwota: 21 202,86
Zadania:
- doposażenie remizy OSP i kompleksu
rekreacyjnego
- instalacja rolet okiennych w budynku
OSP
- utrzymanie terenów zielonych
- zakup dwóch słupów ogłoszeniowych
- ogrodzenie cmentarza komunalnego
DOMECKO
Kwota: 21 202,00
Zadania:
- zagospodarowanie zjazdu
z ul. Opolskiej na ul. Dworską wg
uzgodnionego projektu
- remont sali (świetlicy DFK) i korytarza
„starej szkoły”
- zakup paliwa i części do traktorkakosiarki
- zakup tablicy ogłoszeń
- remont kapliczki przy ul. Zamkowej
DZIEKAŃSTWO
Kwota: 9 498,89
Zadania:
- zakup paliwa do kosiarki
- zakup kosiarki spalinowej
- zakup nożyc do przycinania iglaków
- zakup 6 kompletów strojów
okolicznościowych dla pań
- zakup wyposażenia „Domu Spotkań”
KOMPRACHCICE
Kwota: 21 202,89
Zadania:
- dofinansowanie zakupu dla OSP
pompy szlamowej
- instalacja monitoringu centrum
Komprachcic
- zakup/wykonanie trzech tablic
ogłoszeniowych
OCHODZE
Kwota: 21 202,89
Zadania:
- remont remizy OSP
- remont pomieszczeń budynku „Pod
Lasem”
- zakup kosy spalinowej
- zakup taboretu gazowego z butlą
- zakup garnków na wyposażenie
budynku „Pod Lasem”
OSINY
Kwota: 14 396,76
Zadania:
- zakup doposażenia obiektów
rekreacyjno-sportowych
- zakup sześciu kompletów stołów
biesiadnych
- przywiezienie sześciu kompletów
stołów biesiadnych
- materiały na ławostoły i rozbudowę
wiaty
- materiały do konserwacji i napraw
obiektów sołeckich
POLSKA NOWA WIEŚ
Kwota: 21 201,89
Zadania:
- budowa parkingu obok kościoła
- zakup kompletów biesiadnych
- zagospodarowanie placu po
zasypanym zbiorniku ppoż. przy
ul. Lipowej
WAWELNO
Kwota: 21 202,89
Zadania:
- zakup wyposażenia dla OSP Wawelno
- najem kabiny TOI TOI przy stawie
„Gliniok”
- zakup dwóch tablic ogłoszeniowych
- paliwo i akcesoria do kosiarek
- zakup wyposażenia obiektów
sportowych
ŻERKOWICE
Kwota: 10 834,68
Zadania:
- zakup gruntów na potrzeby sołectwa

WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
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TRENINGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NA HALI OSIR I BOISKU „ORLIK”
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WCZUJ SIĘ W RUCH!
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
oraz

PUBLICZNE GIMNAZJUM W KOMPRACHCICACH:
- piłka ręczna dziewcząt; środy w godz. 15.30 - 17.00, prowadzi: p. Witold
Kawulok
- piłka koszykowa dziewcząt; środy w godz. 15.30 - 17.00 i czwartki
w godz. 15.30 - 17.00, prowadzi: p. Sylwia Jasiówka
- piłka ręczna chłopców; poniedziałki w gody. 15.30 - 17.00 i piątki w godz.
15.30 - 17.00, prowadzi: p. Bartłomiej Jasiówka
- futsal chłopców; wtoreki w godz. 15.30 - 17.00, prowadzi: p. Witold
Kawulok

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zapraszają na festyn sportowy "Pożegnanie Lata"

29 września 2013 r.
10.00 - 15.00: MŁODZIEŻOWY TURNIEJ TENISA,
KATEGORIA: GIMNAZJUM - FINAŁY
MIEJSCE: KOMPLEKS "ORLIK”

LUKS „SUKCES” KOMPRACHCICE:
- piłka siatkowa dziewcząt; wtorki w godz. 15.30 - 17.00 i czwartki w godz.
15.00 - 17.00, prowadzą: p. Małgorzata Szczubiał i p. Piotr Szczubiał

11.00:

MECZ PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW
GKS KOMPRACHCICE VS LKS START SIOŁKOWICE
MIEJSCE: BOISKO LZS

12.00:

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIECI
MIEJSCE: KOMPLEKS "ORLIK”

OD GODZINY 15.00 DO 18.00
SPORTOWE ZMAGANIA DLA MŁODSZYCH
I STARSZYCH
ORGANIZATOR: GMINNA KOMISJA DS.
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

VICTORIA DOMECKO:
- badminton dziewcząt i chłopców; wtorki w godz. 17.00 - 18.45 i czwartki
w godz. 17.00 - 18.45, prowadzi: p. Sławomir Hetmański

GRY I ZABAWY DLA PRZEDSZKOLAKÓW - PROWADZI MIRON ŻABA
ZAWODY "MAŁY OLIMPIJCZYK" - DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GKS KOMPRACHCICE:
- piłka nożna chłopców (klasy I - III); „Orlik”, poniedziałki w godz. 16.00 17.30 i środy w godz. 16.00 - 17.30 (od listopada do marca zajęcia będą
odbywały się w hali – poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00 i piątki w godz.
17.00 - 18.00), prowadzi: p. Sławomir Hetmański
- piłka nożna chłopców (klasy IV - VI); „Orlik”, wtorki w godz. 16.00 17.30 i czwartki w godz. 16.00 -17.30 (od listopada do marca zajęcia będą
odbywały się w hali: poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00 i piątki w godz.
17.00 - 18.00), prowadzi: p. Maciej Lubczyński
- juniorzy: „Orlik”, środy w godz. 17.30 - 19.00 i piątki w godz. 16.30 18.00

Z żalem żegnamy

Mariana Krasowskiego,
który odszedł od nas 11 września 2013 r.,
w wieku 69 lat.
Wspomnienie o założycielu Klubu Victoria Domecko
w kolejnym wydaniu „Wieści Gminy Komprachcice”.

GKS Komprachcice

W rytm rozgrywek
Trzeci mecz w sezonie, a pierwszy na wyjeździe, juniorzy rozegrali
10 września br. z drużyną ze Sławic. Dzięki doskonałej grze Łukasza Laksy,
który zaliczył w sumie trzy trafne strzały, mecz zakończył się wygraną GKS
Komprachcice 3:2. Niestety, dobra passa minęła, gdy tydzień później
w meczu rozgrywanym na własnym terenie piłkarze ulegli zespołowi LZS Kup
0:1. Zmotywowani porażką, w niedzielę 22 września juniorzy GKS
Komprachcice odnieśli swoje czwarte zwycięstwo w II lidze juniorów
pokonując na wyjeździe zespół Unii Murów 3:2.
Dag

PIŁKA NOŻNA KLASA A
Lp.

Drużyna

M

Pkt. W.

R.

P.

Br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LKS START SIOŁKOWICE
LZS GAZOWNIK WAWELNO
ULKS ORZEŁ II ŹLINICE
GZ LZS RUDATOM KĘPA
LZS STAL OSOWIEC
LKS POLONIA PRÓSZKÓW
PUKS RODŁO OPOLE
GZ LZS BRYNICA
LSK POPIELÓW
GZ LZS ECOKOM LUBOSZYCE
GZ LZS JEŁOWA
LKS POLONIA KARŁOWICE
LKS CHMIELOWICE
LZS VICTORIA II CHRÓŚCICE

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5

12
11
10
10
8
7
7
6
6
5
5
4
4
0

4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

0
2
1
1
2
1
1
0
0
2
2
1
1
0

1
0
1
1
1
2
2
3
2
2
1
3
3
5

19:9
12:6
11:10
16:10
15:8
6:6
14:15
14:10
11:11
11:15
7:6
11:16
3:13
4:19

ZAPRASZAMY NA:

WOJEWÓDZKI TURNIEJ DZIECI I ŻAKÓW
„I MEMORIAŁ MARIANA KRASOWSKIEGO”

19 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
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PIŁKA NOŻNA KLASA B
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