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Jarmark Bożonarodzeniowy

Świątecznie w Komprachcicach
Dwa dni: 14 i 15 grudnia 2013 r.,
dla mieszkańców gminy
i sąsiednich miejscowości stały
się czasem prawdziwie
świątecznej integracji.

W

sobotę odbyło się spotkanie
przy ognisku i wspólne kolędowanie, a w niedzielę – długa lista
koncertów oraz artyści i rzemieślnicy oferujący świąteczne wyroby.
W hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach oraz
w Publicznym Gimnazjum odbył się
bowiem doroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Po raz pierwszy
organizowała go nowa społeczna
organizacja: stowarzyszenie Forum
dla Gminy Komprachcice. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne.
Dokończenie na stronie 7

Sztab Mikołajów

Paczki zostały rozwiezione
Sztab Mikołajów tradycyjnie już wyjechał na ulice Komprachcic
i Osin, aby najmłodszym przynieść paczki pełne słodkości.
Mikołaje w czerwono-białych strojach uwijały się mocno, aby
każdemu, kto wyszedł ze świecącym lampionem wręczyć upominek.

S

ztab Mikołajów spotkał się po raz kolejny. Pieniądze na przygotowanie
500 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.

M

ikołaje wraz z pomocnikami wyjeżdżają na ulice Komprachcic i Osin
własnymi samochodami, ozdobionymi specjalnie na tę okazję. Tego
roku zainteresowanie wzbudziło ozdobienie jednego z aut „kogutem”
stylizowanym na policyjny (na zdjęciu).
Więcej na stronie 6

W tym wydaniu „Wieści Gminy Komprachcice” stawki
podatkowe na rok 2014 – strona 5
Informujemy, że stawki podatków od środków transportu
pozostały bez zmian.
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SOK w Komprachcicach

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W KOMPRACHCICACH

Hej! Kolęda, kolęda

zaprasza na

VI OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
"HEJ! KOLĘDA, KOLĘDA”

Organizatorzy przeglądu kolęd i pastorałek nie tylko zapraszają
do obejrzenia znakomitego widowiska muzycznego, ale także do
aktywnego w nim udziału.

C

elem przeglądu jest popularyzacja pieśni i piosenek związanych
z tematyką Bożego Narodzenia, inspirowanie do rozwoju własnej
kreatywności oraz wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie
aktywności muzycznej.

D
12 STYCZNIA 2014 r. (NIEDZIELA)
SALA WIDOWISKOWA SOK

Zapraszamy na:

KONCERT
ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY
UCZNIÓW SEKCJI MUZYCZNEJ
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA
KULTURY W KOMPRACHCICACH
TERMIN:
5.01.2014r. (niedziela), godz.16:00
MIEJSCE:
Sala Widowiskowa SOK,
Komprachcice, ul. Niemodlińska 2

o udziału w festiwalu twórcy imprezy zapraszają solistów, zespoły
wokalne oraz wokalno-instrumentalne w następujących kategoriach:
soliści do lat 14, soliści powyżej 14 lat oraz zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne. Uczestnicy konkursu wykonują dwie kolędy lub pastorałki
(dopuszcza się kombinacje: dwie kolędy/dwie pastorałki/kolędę
i pastorałkę). Łączny czas trwania utworów nie może przekroczyć 8 minut.

U

czestnicy zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez wypełnienie
karty uczestnictwa (do pobrania na stronie: sokkomprachcice.pl)
i dostarczenie jej do Biura Organizacyjnego Festiwalu do 4 stycznia 2014 r.
Samorządowy Ośrodek Kultury ul. Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice,
tel/fax: (077) 4646 222, 515 105 505, 796250007.

O

rganizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz obsługę akustyczną.
Uczestnicy muszą mieć własne instrumenty (organizator dysponuje
pianino elektryczne ROLAND).

Aktywny odpoczynek

Zapraszamy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach zaprasza na
otwarte zajęcia rekreacyjno-sportowe, organizowane
w czasie wolnym od zajęć szkolnych w dniach: 31 grudnia
2013 r. oraz 2 i 3 stycznia 2014 r.
Zajęcia w hali sportowej OSiR przy ul. Szkolnej 18
prowadzą instruktorzy rekreacji i sportu w godzinach:
9.00 -14.00

Odeszła Halina Płonka
Przed świętami pożegnaliśmy Panią Halinę Płonka, która w latach 1997 – 2007 była dyrektorem Przedszkola
Publicznego w Komprachcicach. Odeszła po ciężkiej chorobie.
Halina Płonka w roku 2000 została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zawsze była oddana swojej pracy,
otwarta na drugiego człowieka i wrażliwa na jego potrzeby. Celem jej działań było w szczególności dobro wychowanków.
Chętnie służyła radą i pomocą.
We wspomnieniach pozostanie pogodnym, uśmiechniętym człowiekiem, który obdarzał swoim ciepłem każdego, kogo
spotkał na swojej drodze.
Do ostatnich swoich dni interesowała się tym, co dzieje się w przedszkolu oraz losami swoich wychowanków. Z pokorą, nie
chcąc angażować innych, walczyła z wyniszczającą ją chorobą.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
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2013 - ROK INWESTYCJI

- Dla przeciętnego mieszkańca naszej gminy zapewne mało aktywny pod względem inwestycyjnym,
ale dla mnie rok 2013, mimo głębokiego kryzysu ekonomicznego,
jest rokiem bardzo ważnym w rozwoju infrastruktury komunalnej
i podnoszenia standardu życia na
naszym terenie. Została zbudowana sieć kanalizacyjna, liczyliśmy,
że jeszcze w 2013 roku będą wykonywane przyłącza, niestety jeszcze
do tego nie doszło.
- Dlaczego? Pogoda przecież
sprzyja inwestorowi?
- Nie dojdzie do tego z przyczyn
czysto ludzkich. Właściciele gruntów, na których miały być na przykład budowane przepompownie,
i którzy wyrazili na to zgodę, teraz
się wycofali. Trzeba zmieniać projekt , uzgodnienia, decyzje. Przez
skutki takich zachowań niektórych
mieszkańców straciliśmy już dwa
miesiące, a inni mieszkańcy gminy
możliwość podłączenia się do sieci
jeszcze w tym roku. Niezrozumiałe
zachowania, mogły przynieść
jeszcze gorsze skutki, mógł się na
przykład wycofać wykonawca zadania. Niedotrzymywanie ustaleń
umownych przez właścicieli niektórych gruntów mogło skończyć
się bardzo źle.
- Ale mimo wszystko ocenia Pan tę
wielką inwestycję dobrze?
- Uważam, że zrobiliśmy bardzo
dużo dla rozbudowy infrastruktury
i podniesienia standardu życia
mieszkańców gminy. Kończy się
kolejna wielka inwestycja - gazyfikacja na obszarach, gdzie mieszkańcy byli zainteresowani podłączeniem do sieci. Zostały zakończone prace związane z uruchom i e n i e m i n t e r n e t u s ze ro ko pasmowego. Muszę nadmienić,
że jesteśmy jedną z dwóch gmin
w województwie opolskim, które
mają już zrealizowane inwestycje
w tym zakresie. Druga gmina to
Tarnów Opolski. Zaangażowaliśmy
się w ten projekt, otrzymaliśmy
grant i prace ruszyły.
- To tak zwane inwestycje „w ziemi”, może dlatego trudno jest
mieszkańcom je zauważyć…

Z
Wójtem Gminy
– Pawłem Smolarkiem
rozmawia
Dagmara Duchnowska

- Dlatego, jak wspomniałem wcześniej, może się wydawać, że mało
się dzieje. Budowa kanalizacji
przez ostatnie lata była dla nas
priorytetem, skończy się wreszcie
gehenna związana z zanieczyszczeniem środowiska, wylewanie
ścieków do rowów. To sukces nas
wszystkich, a przede wszystkim
determinacja wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz jednostki realizującej projekt, czyli
WiK Opole. Trzeba też przyznać, że
takie inwestycje sieciowe angażują
wiele czasu każdego z nas i to nie
tylko w pracy.
- W mijającym roku została wprowadzona tzw. „ustawa śmieciowa”, która budziła wielkie kontrowersje. Jak po pół roku obowiązywania ocenia Pan jej skutki?
- To sprawa wciąż bulwersująca
samorządowców. Wdrożenie ustawy tzw. „śmieciowej”, odbyło się
bez przygotowania odpowiednich
ilości kubłów, zabezpieczających
faktyczne potrzeby gmin i mieszkańców. W naszej gminie ochrona
środowiska zawsze stała na wysokim poziomie i z wdrożeniem
ustawy też dobrze sobie poradziliśmy. Oczywiście wciąż pracujemy nad dostosowaniem naszych
przepisów do tego, co dzieje się na
obszarze gminy w związku z gospodarką odpadami stałymi. Nadal
będziemy modyfikować uchwały
Rady Gminy, aby mieszkańcy jak
najmniej odczuwali skutki ustawy.
Weźmy na przykład sytuację du-

żych rodzin – stawka za odbiór
śmieci liczona jest od osoby w gospodarstwie domowym. W rodzinach sześcio-, czy siedmioosobowych są to koszty bardzo wysokie, a przecież czasami tak liczna
rodzina produkuje śmieci mniej niż
czteroosobowa, ponieważ z przyczyn obiektywnych jest bardziej
oszczędna. Trzeba się zastanowić,
jak ten problem rozwiązać.
- Pojawiają się głosy w innych gminach, że stawkę za odbiór śmieci
trzeba będzie przeliczyć na nowo,
ponieważ okazało się, że nie
pokrywa ona faktycznych kosztów działania ustawy. Czy w Gminie Komprachcice może stać się
podobnie?
- Uważam, że mamy najlepiej wyliczoną stawkę w województwie
opolskim. Śmieci wywozimy dwa
razy w miesiącu, kubły są czipowane. Nie tworzyliśmy iluzji niskiej
ceny, więc nie będziemy musieli
nagle podwyższać opłat za odbiór
śmieci, ani dopłacać do tego wydatku z budżetu gminy. Co nie znaczy, że nie mamy problemów związanych z obowiązującą ustawą.
Firma, która wygrała przetarg
nie wywiązała się z dostarczenia
wszystkim gospodarstwom kubłów, ponieważ po prostu nie było
i nie ma odpowiedniej dla kraju
ich liczby na rynku. Czuwamy nad
realizacją tej umowy z firmą Remondis – nasi prawnicy zastanawiają się nad tym, jak znaleźć
wyjście z tej sytuacji. Kogo za to

winić? Myślę, że ani gminy, ani
firmy. To właśnie szybkie i źle
przygotowane wprowadzenie tej
ustawy spowodowało taką
sytuację.
- Już za chwilę czekają nas nowe
wyzwania, plany – czego życzy
Pan mieszkańcom w 2014 roku?
- Mieszkańcom - spokoju, szczęścia
i zadowolenia. Zadaję sobie pytanie, kto ma je sprowokować? I nauczony latami doświadczeń wiem,
że szczęście każdy sobie zapewnia
sam, władza publiczna może tylko
pomóc i pomagamy - przez służby
administracji publicznej, pomocy
społecznej, pracowników Caritasu,
ale także rozwój infrastruktury
technicznej. Dajemy satysfakcję
dzieciom, młodzieży uczniom
i sportowcom przez dobrze działające i doinwestowane placówki
oświatowe, dom kultury, bazę
sportową. Robimy wszystko, aby
standard życia w Gminie Komprachcice podnosić. Swojej rodzinie
życzę tego samego, wiem, że muszą znosić naprawdę wiele konsekwencji związanych z tym, jaką
funkcję pełnię. Dziękuję im przede
wszystkim za to, że akceptują fakt,
iż tak wiele czasu w pracy i w domu
poświęcam sprawom gminy.
- Dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego najlepszego!
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Budżet na rok 2014
nie będzie budżetem łatwym
KOMENTUJE

SKARBNIK GMINY – BOGDAN SZEWCZYK
Rada Gminy uchwaliła budżet na
2014 rok po jego wnikliwej analizie
i szerokiej dyskusji. Ustalono plan
dochodów w kwocie 25.026.847 zł,
to jest 105 % prognozowanego wykonania roku 2013. Natomiast plan
wydatków przyjęto w wartości
24.426.847 zł, co stanowi 109 %
przewidywanego wykonania roku
2013. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie
600.000 zł została w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych
wcześniej w bankach pożyczek. Dla
uzyskania równowagi budżetowej
przełożono spłatę 1 mln zł pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W strukturze dochodów dominuje
subwencja z budżetu państwa,
której wartość to prawie 40 % rocznych dochodów budżetu Gminy.
Nieco mniej, bo ok. 30 % wszystkich
wpływów stanowią udziały Gminy
w dochodach budżetu państwa
w postaci podatku dochodowego
od osób fizycznych. Wg prognozy
Ministra Finansów w roku 2014 powinna to być kwota około 7,5 mln zł.
Wszyscy mieszkańcy Gminy powinni zdawać sobie sprawę z tego,
że ponad 37 % wpłacanego przez
nich podatku dochodowego jest
redystrybuowane przez urzędy
s ka r b o we d o b u d żetó w g m i n .
Dlatego tak ważne jest, aby mieszka ń c y n a sze j G m i ny roz l i c za l i
się z podatku dochodowego od
o s ó b f i z y c z ny c h z w ł a ś c i w y m
dla miejsca zamieszkania Drugim
Urzędem Skarbowym.
Najtrudniejszym do zrealizowania
w 2014 roku będzie plan dochodów
ze sprzedaży mienia komunalnego.
Założono w tej pozycji sprzedaż
nieruchomości gruntowych w postaci działek budowlanych i usługowych na łączną kwotę 1.150.000 zł.
W wydatkach budżetu dominuje
oświata, a więc wydatki na szkoły
i przedszkola. W 2014 roku oświata,
to 55 % wszystkich bieżących wydatków. Otrzymywana z budżetu
państwa subwencja oświatowa nie
pokrywa nawet wydatków związanych ze szkołami. Z dochodów

ROK

ANALIZA DOCHODÓW W LATACH 2005-2014

DOCHODY
SUBWENCJA

UDZIAŁY W PODATKU
OD OSÓB FIZYCZNYCH

NIERUCHOMOŚCI

MAJĄTKOWE

POZOSTAŁE

RAZEM
(W MILIONACH)

2005

6 354 000

2 759 000

2 183 000

92 000

5 041 000

16 429

2006

8 062 000

3 323 000

2 179 000

161 000

3 424 000

17 149

2007

8 227 000

4 091 000

2 300 000

14 000

4 220 000

18 852

2008

8 886 000

5 591 000

2 648 000

665 000

3 789 000

21 579

2009

8 956 000

5 399 000

2 588 000

969 000

7 052 000

24 964

2010

9 158 000

5 496 000

2 870 000

524 000

5 977 000

24 025

2011

9 756 000

6 091 000

2 947 000

910 000

4 561 000

24 265

2012

10 229 000

6 757 000

3 030 000

257 000

5 342 000

25 615

2013

9 119 000

6 920 000

3 000 000

515 000

4 113 000

23 667

2014

9 588 000

7 522 000

3 300 000

1 210 000

3 407 000

25 027

W TYCH SAMYCH LATACH WYDATKI KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:
2005: 18 323 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 5 937 000 ZŁ
2006: 21 082 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 7 828 000 ZŁ
2007: 23 368 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 9 028 000 ZŁ
2008: 18 162 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 2 024 000 ZŁ
2009: 24 462 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 5 920 000 ZŁ
2010: 24 403 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 5 494 000 ZŁ
2011: 23 706 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 4 193 000 ZŁ
2012: 22 188 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 1 566 000 ZŁ
2013: 23 676 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 2 393 000 ZŁ
2014: 24 427 000 ZŁ, W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE: 2 007 000 ZŁ

bieżących budżet Gminy musi dofinansować szkoły kwotą 1,1 mln zł
kosztem innych wydatków.
Plan wydatków inwestycyjnych zamy k a s i ę k w o t ą 2 . 0 0 6 t y s . z ł .
Głównie są to wydatki związane
z budową kanalizacji sanitarnej.
W latach 2005 -2007 wybudowano
na terenie Gminy sieci kanalizacyjne za 38 mln zł. Od roku 2008
jesteśmy udziałowcami Spółki WiK
w Opolu, za pośrednictwem której
realizujemy II etap budowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 30 mln zł.
Najpóźniej do połowy roku 2014
cała Gmina będzie posiadać kanalizację sanitarną. Koszty finansowe
tego przedsięwzięcia budżet gmi
-ny będzie ponosił do 2018 roku,
w kwocie po 1.575.000 zł rocznie.
Po raz kolejny w planie wydatków
budżetu pojawia się dopłata do
autobusów MZK. W roku 2014
wyniesie ona 234.841 zł. W zamian
nie ulegają redukcji kursy autobusów na terenie Gminy, a jeszcze
dodatkowo autobusy MZK będą

obsługiwać mieszkańców Pucnika.
W dużej mierze na wydatki budżetu
wpływa obciążanie budżetu gminy,
w drodze decyzji w randze ustaw,
dodatkowymi zadaniami bez zabezpieczenia środków na realizację
tych zadań. Przykładami takiego
działania jest nałożenie obowiązku

finansowania oświetlenia ulic
i placów na terenie gminy, pokrywa n i e ko sz tó w d o m ó w o p i e k i
społecznej, dodatkowych wydatków w oświacie, ochrony zwierząt
i wiele innych.

Zmiana uchwały
Informujemy, że w sprawie składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice
obowiązują dwie uchwały:
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
oraz
Uchwała nr XXV/159/13 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Komprachcice. (nowy wzór deklaracji)
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UCHWAŁA Nr XXVI/165/13
Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Uchwała określa taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
obowiązującą na terenie Gminy
Komprachcice, na okres od dnia
28 lutego 2014 roku do dnia 27
lutego 2015 roku. Określa także
rodzaj i strukturę taryfy, na którą
składają się:
1) cena – wyrażona w złotych za
1 m3 odebranych ścieków,
2) stawki opłaty abonamentowej
–płaconej za każdy okres rozliczeniowy niezależnie od ilości odebranych ścieków, wyrażonej w złotych
(za jeden okres rozliczeniowy/za
rozliczenie jednego przyrządu
pomiarowego).
Zostały określone taryfowe grupy
odbiorców usług i stawki taryf dla
poszczególnych grup odbiorców.
Grupa 1 to gospodarstwa domowe,
odbiorcy instytucjonalni, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający wyłącznie
ścieki o charakterze bytowym. Są to
odbiorcy, którzy odprowadzają
ścieki z budynków mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza sie podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych przepisach prawa.

użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych
budynków. Grupa ta obejmuje
także odbiorców prowadzących
działalność usługową, handlową,

składową, transportową, a woda
zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.
Do grupy 2 zakwalifikowane są
zakłady odprowadzające ścieki
przemysłowe, czyli odbiorcy prowadzących działalność handlową,

przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przekraczające
dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń określone w obow i ą z u j ą c y c h p r ze p i s a c h o ra z
których ścieki mogą zawierać tłuszcze, zawiesiny i ekstrakty.

Uchwała Nr XXVI/163/13
Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

W roku 2014 będą obowiązywać
poniższe stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,86 zł
od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 4,56 zł
od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na

prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni
z wyłączeniem gruntów zajętych
pod tereny mieszkaniowe (oznaczone symbolem B), dla których
określa się stawkę - 0,30 zł
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
b) związanych w prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej - 21,48 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,75 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,68 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na

prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego - 7,73 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
z wyłączeniem budynków
gospodarczych, dla których określa
się stawkę - 4,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości,
określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
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Sztab Mikołajów

Paczki zostały rozwiezione
Dokończenie ze strony 1

4

60 dla dzieci i 40 paczek dla
osób samotnych i chorych
przygotowali w tym roku komprachciccy Mikołaje i rozwieźli je do
oczekujących w Komprachcicach
i w Osinach. Ta doroczna impreza

jest ważnym elementem w kalendarzu dobrych uczynków.

T

ego popołudnia przy Samorządowym Ośrodku Kultury
w Komprachcicach zawsze robi się
czerwono-biało. Ludzie dobrej woli,
wsparci przez dyrektor SOK – Annę

Koszyk oraz ks. proboszcza Winfrieda Watołę od lat chętnie włączają
się w akcję „Sztab Mikołajów”. Paczki są finansowane przez parafian,
którzy ofiarowują jedną z kolekt
specjalnie ogłaszaną na ten właśnie
cel.
- Pieniądze wrzucają nawet te
babcie, które mają wnuki w innych
miejscowościach, ale zapraszają na
ten dzień dzieci do nas – mówi Anna
Koszyk.

W

tym roku na ulice stolicy
gminy oraz do Osin ruszyło
w sumie pięć ekip. Ważną rolę w tej
akcji pełnią strażacy, którzy wspierają wszelkie działania z nią związane: zabezpieczają trasę samochodami i uczestniczą w niej przebierając się za Mikołajów.
- Za tę akcję nie jest odpowiedzialna
konkretna organizacja, czy instytucja. Można powiedzieć, że jest to
taka grupa samozwańcza: członkinie Koła Gospodyń Wiejskich,
panie skupione przy sklepie pani
Famułowej, ale też osoby z nikim nie
związane, które po prostu chcą
pomóc – tłumaczy dyrektor SOK.
Efektowne stroje pań mikołajek to
w dużej mierze zasługa Felicyty
Spyrki, która swego czasu uszyła na
potrzeby SOK dwa stroje, a potem –
nakłoniona przez córkę – kolejne.

G

dy ekipy ruszyły w trasę, ich
obecność zapowiadała muzyka i dźwięk strażackiej syreny. Dzieci wychodziły z zapalonymi lampionami, by rozjaśnić mrok i wskazać
drogę ulubionym świętym. „Sztab
Mikołajów” jak co rok przyniósł nie
tylko paczki pełne łakoci, ale także
moc radości i świetną zabawę.

Każdy gest się liczy!

W

zorganizowanym przez parafię św. Marcina, szkołę i przedszkole
w Ochodzach, TSKN, Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecka wsi
Ochodze festynie świątecznym uczestniczyły tłumy. Celem tego wydarzenia
było wsparcie dwuletniej Hani – mieszkanki Ochódz, która cierpi na nieuleczalną chorobę: przepuklinę oponowo-rdzeniową. Jest to choroba
wrodzona, której nie da się pokonać, ale można zrobić wiele, aby poprawić
byt dziewczynki. Podczas przedświątecznego spotkania wystąpiły przedszkolaki oraz uczniowie z Ochódz, zaśpiewały siostry Waliczek, wystąpiła
Gminna Orkiestra Dęta z Komprachcic. W trakcie festynu sprzedawano
ozdoby świąteczne i ciasta, z których dochód został przeznaczony na
leczenie Hani. Odbyła się także licytacja obrazów oraz wielkiego pluszowego
misia.
Każdy, kto chce wspomóc Hankę, może przekazać Hance darowiznę na jej
subkonto.
Fundacja Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: 22020 BUBA HANNA
Więcej na stronie: www.pomocdlahani.pl
Na zdjęciach (od góry):
1. Dla małej Hani zaśpiewały Teresa i Emilia Waliczek.
2. Wielki pluszowy miś wzbudził duże zainteresowanie biorących udział
w aukcji.
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Jarmark Bożonarodzeniowy

Świątecznie w Komprachcicach
Dokończenie ze strony 1

W

ielkim zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza prezentacje
artystyczne – na scenie wystąpiły zespoły przedszkolaków i uczniów.
Stanęły tutaj też prawdziwe gwiazdy: Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach oraz Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły
Muzycznej pod batutą Huberta Prochoty.

G

Przedszkolaki zdobyły serca zebranych spontanicznym
i radosnym występem.

orące oklaski zebrał zespół Attonare Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach z solistami: rewelacyjną Lindą Wencel i Robertem
Klimkiem.

Uznany w Polsce i w świecie Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Mickiewicza w Głubczycach zaśpiewał na tegorocznym jarmarku,
wprowadzając zebranych w iście wyjątkowy klimat. Chór, który działa
od 1988 r. poprowadził osobiście Tadeusz Eckert, pełniący od początku
istnienia zespołu aż do chwili obecnej funkcję dyrygenta. Jest również
dyrektorem głubczyckiego liceum.

Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego wręczone zostały nagrody za
udział w konkursie fotograficznym „Gmina Komprachcice w obiektywie”.
Pierwsze miejsce zajął Patryk Weiss z Domecka (pośrodku), drugie:
Kazimierz Ożóg z Chmielowic (z prawej), a trzecie Mateusz Koszyk
z Komprachcic (z lewej). Komisja konkursowa oceniała zgłoszone zdjęcia
w trzech kategoriach: „Obiekty”, „Ludzie” oraz „Wydarzenia”. Laureaci
trzech pierwszych miejsc otrzymali: za miejsce pierwsze – laptop, za
drugie i trzecie: aparaty fotograficzne. Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowe wydawnictwa.

W korytarzach gimnazjalnych zastawione upominkami świątecznymi
stoiska zachęcały do zakupów.

Nauczyciel PSP Komprachcice, Andrzej Bartnik, wcielił się w postać
świętego Mikołaja – wśród odwiedzających jarmark rozdał kilka
kilogramów cukierków.
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Fit przedszkolaki
Przedszkolaki z gminnych
placówek mogą uczestniczyć
w zajęciach prowadzonych przez
instruktora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach –
Macieja Nawrockiego.

W

tym roku szkolnym w zajęciach prowadzonych w hali
sportowej OSiR uczestniczą malcy
z przedszkoli w Komprachcicach,
Polskiej Nowej Wsi i Ochódz. Dzieci
z niecierpliwością czekają na ustalony termin i chętnie biorą udział
w ćwiczeniach. Zajęcia te mają
charakter ogólnorozwojowy, dostosowany do możliwości i potrzeb
przedszkolaków. Maciej Nawrocki
traktuje dzieci, jak małych sportowców wprowadzając nie tylko elementy zabawy, ale też rywalizacji
fair play. Takie podejście instruktora
gwarantuje nie tylko wprowadzenie
do świata sportu, ale także rozbudzenie zamiłowania do aktywności
ruchowej i odkrywania sportowych
talentów wśród uczestników zajęć.
Nie bez znaczenia jest fakt, że ćwiczenia odbywają się w prawdziwej
hali, z użyciem profesjonalnych
urządzeń oraz sprzętu. Dla malu-

chów to prawdziwa nobilitacja.
- Dzieci uwielbiają te zajęcia – mówi
dyrektor placówki w Komprachcicach – Danuta Oborska. – Wiek
przedszkolny, jako najbardziej
plastyczny i podatny na wszelkie
oddziaływania, jest najlepszym
o k r e s e m n a w p a j a n i e d z i e c ku
n a w y kó w i za i nte r e s o w a ń
związanych z aktywnością ruchową. Chcemy, aby dzieci przez sport
uczyły się samodzielności, dyscypliny i pracy w grupie.

Z

ajęcia odbywają się cyklicznie
od 2012 roku, jako pierwsze
skorzystały z nich właśnie Komprachcice.
- Rodzice decydowali i decydują, czy
chcą, aby dziecko brało udział
w za j ę c i a c h . N a p o c z ą te k w y braliśmy do grupy pilotażowej
najstarszą grupę. Okazało się, że to
strzał w dziesiątkę – podsumowuje
Danuta Oborska.
Z placówki komprachcickiej w sportowych zmaganiach uczestniczy
grupa 74 dzieci, z Polskiej Nowej
Wsi – 54, a z Ochódz 25.

Tegoroczna edycja konkursu zainicjowana i organizowana przez
Posła RP Ryszarda Gallę we współpracy ze Związkiem Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych oraz Towarzystwem
Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim
odbyła się w Komprachcicach 29 listopada 2013 r.

W
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Wieści

finale wojewódzkim, który odbył się w Publicznym Gimnazjum
w Komprachcicach udział wzięło 34 uczniów z 17 gimnazjów.
W całym konkursie udział wzięło ponad 200 uczniów z 22 gimnazjów
Opolszczyzny. Nagrodą dla najlepszych był wyjazd edukacyjny do Gőrlitz.
Wśród piątki najlepszych gimnazjalistów znalazły się:
Wiktoria Ziegler (PG Leśnica), Sandra Przywara (PG Dobrodzień), Monika
Kulesa (PG Gorzów Śląski), Natalia Ficoń (PG Cisek), Anna Pryszcz (PG
Zębowice).
Dag
Na zlecenie:
Urzędu Gminy
w Komprachcicach
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Rodzinnie przed świętami
Po raz drugi sołtys Edward Odelga oraz rada sołecka Chmielowic
zorganizowali spotkanie bożonarodzeniowe dla członków organizacji
i grup społecznych, którzy najmocniej zaangażowali się w działania
na rzecz swojej miejscowości. Podczas tego wydarzenia po raz
pierwszy przyznany został tytuł „Nestora Chmielowic” – za
wieloletnią działalność społeczną został nim wyróżniony
Jerzy Lenartowicz.

I

mienne zaproszenia na przedświąteczne spotkanie trafiły tradycyjnie do
aktywnych członków organizacji i grup nieformalnych. Tego dnia spotkało
się w sali remizy OSP 65 osób. Organizację wydarzenia wsparło Koło Kobiet,
każdy z uczestników spotkania również przyniósł mały poczęstunek.
Spotkanie w Chmielowicach, jak zapewniają organizatorzy, ma charakter
bardzo rodzinny.
- Z inicjatyw mieszkańców postanowiliśmy uhonorować wieloletnie
zaangażowanie dla naszej miejscowości pana Jerzego Lenartowicza, który
przez wiele lat był przewodniczącym rady sołeckiej, jest członkiemzałożyciele Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic i bardzo wspiera rozwój
naszego sołectwa – mówi Edward Odelga. Laureatowi tytułu została
uroczyście wręczona statuetka.
Dagmara Duchnowska

Panują nad śmieciami

Dagmara Duchnowska

IV Wojewódzki Konkurs
Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej

Wydawca:
Projekt Dagmara Duchnowska

Chmielowice

46-070 Komprachcice,
ul. Kolejowa 3
tel. 77 403 17 00

Skład i opracowanie graficzne: wydawnictwo.opole4x4.pl

O komentarz dotyczący wdrożenia w 2013 roku „ustawy
śmieciowej” poprosiliśmy Henryka Wodausza, dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach,
jednostki, która w imieniu gminy nadzoruje realizację zapisów
ustawy.

U

ważam, że wdrożenie ustawy w naszej gminie przebiega dość dobrze.
Pół roku obowiązywania nowych przepisów w zakresie gospodarki
odpadami pozwoliło nam ocenić, że kalkulacja kosztów, jaką przeprowadziliśmy była właściwa. Jest na pewno wyliczona realnie. Niektórzy
radni sugerowali jej obniżenie, ale wyliczenia pokazują, że w przypadku
płatności przez wszystkich do tego zobowiązanych, środki te pokrywają
niemal dokładnie wydatki. Okazuje się też, że płynność wnoszenia opłat jest
bardzo wysoka. Analizując plan w grudniu, możemy już powiedzieć, że za
lipiec nie wpłynęło 2,84% należnych opłat, w sierpniu 3,10 %, we wrześniu –
3,88%, w październiku – 7,67%, a w listopadzie – 22,47%. Taka wysoka liczba
w listopadzie wynika z tego, że wiele osób nie płaci w terminie, ale jednak
płaci.

P

roblemem są natomiast kubły, których na rynku brakuje, a tym samym
firma Remondis nie może się wykazać dostarczeniem ich do wszystkich
gospodarstw. Brakuje przede wszystkim kubłów z pokrywą żółtą i z zieloną,
czyli tych dla opakowań szklanych i tzw. frakcji suchej. Z powodu braku
pojemników na segregowane odpady opakowaniowe można je gromadzić
w pojemnikach z czarną klapą przeznaczonych na odpady komunalne
zmieszane. Można również w wyznaczonych terminach dowozić określone
rodzaje odpadów do nas, mamy utworzony Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.

S

amo założenie ustawy jest dobre, deklaracje podpisali wszyscy i wszyscy
zostali objęci koniecznością dokonania zapłaty, więc naprawdę nie
opłaca się wywozić śmieci do lasu, skoro zapłacić i tak trzeba.

