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Złote Gody w 2013 r. obchodzili: Róża i Albert Panusz, Łucja i Ewald Wiesner, Bogumiła i Jerzy Poliwoda, Zofia i Zygmunt Sykulscy,
Adelajda i Gotfryd Noga, Gertruda i Ewald Buhl, Anna i Konrad Kujawa oraz Ingrid i Dieter Passon. Diamentowe Gody
świętowali: Róża i Hubert Lelek oraz Monika i Emil Hampel. Dwie pary nie mogły przybyć na uroczystość.

Osiny

Komprachcice

Niedźwiedź w dom!

Pierwsze prezentacje

„Wodzenie niedźwiedzia” to
tradycja kultywowana w wielu
opolskich wsiach. Korowód, który
prowadzi miejscowość w karnawale tworzą zazwyczaj:
kominiarz, myśliwy, cyganka,
diabeł, lekarz, policjant, nowożeńcy – grupie tej towarzyszą
muzycy oraz – oczywiście – „niedźwiedź”. Zwierz jest symbolem
zła, od którego może uwolnić
gospodynie lub gospodarza taniec
z „niedźwiedziem”. Przyjęcie
przebierańców, taniec i mały
poczęstunek gwarantuje domowi
szczęście na cały rok. Tym razem
w rolę groźnego „misia” wcieliło
się na zmianę dwóch panów: Jan
Lauterbach i Romuald Krum.

W styczniu br. uczestnicy zajęć
muzycznych organizowanych
w Samorządowym Ośrodku
Kultury zaprezentowali przed
z g ro m a d zo n ą w s a l i w i d o wiskowej SOK publicznością
swoje osiągnięcia. Dla wielu
z nich był to artystyczny debiut.
Swoim podopiecznym towarzyszył nauczyciel Lechosław
Mól.

„Wieści” dziękuje mieszkańcom: Nikt nigdy przed nami nie zamyka
drzwi, wszyscy chętnie przyjmują
„niedźwiedzia” i całą grupę, szykują
nam poczęstunek. Naprawdę bardzo w imieniu wszystkich dziękuję.

M

P

aria Lauterbach, sołtyska
Osin nie musi nikogo specjalnie zachęcać do udziału
w dorocznej zabawie. W tym roku
z „niedźwiedziem” chodziło aż 25
osób.
- Dołączyła do tej grupy także
sta r sza m ł o d z i eż – m ów i p a n i
Maria, która za pośrednictwem

o zakończeniu wodzenia w sali
wiejskiej na spotkanie podsumowujące dzień przyszło blisko 50
osób. 26 stycznia na wspólnej zabawie z okazji Dnia Babci i Dziadka
bawiło się 60 mieszkańców sołectwa. Wodzenie „niedźwiedzia” było
okazją do rozniesienia zaproszeń na
tę uroczystość.

10 par zostało zaproszonych na
spotkanie z przedstawicielami
administracji samorządowej, aby
uroczyście uczcić jubileusz pożycia
małżeńskiego. Parom Wójt Gminy
– Paweł Smolarek w obecności
Przewodniczącego Rady Gminy –
Antoniego Wencla oraz Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego – Weroniki
Gast wręczył Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Są to małżeństwa, które w 2013 roku świętowały
50 lub 60 lat pożycia małżeńskiego.
Dokończenie na stronie 2
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Tak było przed laty: „…przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.” I tak jest dzisiaj. Wiedzą
o tym jubileuszowe pary, które w 2013 roku obchodziły 50 i 60 lat
wspólnego pożycia.

P

aństwo Róża i Hubert Lelek z Ochódz obchodzili Diamentowe Gody,
czyli 60 lat razem. Oboje pochodzą z Ochódz, po ślubie zamieszkali na
granicy tej wsi i Komprachcic, wybudowali dom. Zarówno pani Róża, jak i jej
mąż Hubert związali swoje zawodowe życie z księgowością. Mają dwie córki,
jedna z nich także mieszka w Ochodzach, druga za granicą. Szczęśliwi jubilaci
są też dziadkami dla sześciu wnuków i pradziadkami dla trojga prawnuków.
Dzień ślubu doskonale pamiętają:
- To był 12 października 1953 roku, poniedziałek – mówi pan Hubert, a jego
żona dodaje: - Była jesień, ale bardzo ładny dzień.
Ślub odbył się w kościele św. Marcina. Przyjęcie weselne przygotowano
w domu pani młodej, a na tańce weselni goście udawali się do karczmy.
Na zdjęciach (od góry):
1. Wójt Gminy – Paweł Smolarek osobiście przypinał medale małżonkom.
2. Państwo Róża i Hubert Lelek są dowodem na to, że miłość naprawdę
istnieje.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W KOMPRACHCICACH
ZAPRASZA NA
DOROCZNY KONCERT
GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ
23 LUTEGO BR., GODZINA 16.00
SALA WIDOWISKOWA SOK
WSTĘP WOLNY

Bank możliwości
Europejskie Centrum Edukacyjne-Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o.
w Opolu wraz Gminą Turawa rozpoczynają realizację projektu "Bank
możliwości". Czas trwania projektu: styczeń 2014 r. – czerwiec 2015 r.
Działania w projekcie skierowane są do bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo mieszkańców gmin Komprachcice, Łubniany, Prószków, Turawa,
którzy nie ukończyli 30. roku życia.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
Liczba miejsc jest ograniczona! Początek zajęć pierwszej grupy: luty 2014 r.

Informacje i zapisy:
ECEO
Telefon: 77 423 22 45
e-mail: eceo@eceo.pl
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RADNI OBRADOWALI
Podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Komprachcice, która odbyła się 23 stycznia br.,radni podjęli 9 uchwał.

UCHWAŁA Nr XXVIII/175/14 w sprawie programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 jest
programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy
społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt
3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. Został przyjęty przez Radę Gminy
Komprachcice w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Program ten będzie realizowany
w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy
Komprachcice. Jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
W roku 2013 objęto wsparciem w zakresie dożywiania 33 dzieci uczęszczających
do przedszkola, 61 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, 1 ucznia szkoły
zawodowej oraz 19 osób dorosłych. W ramach realizowania dożywiania w 2013
roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji
administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto
wsparciem 3 uczniów. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów,
a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym
samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych
pozostających na ich utrzymaniu dzieci.
Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli
na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. Program realizuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach we współpracy z innymi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (zespołami szkolnoprzedszkolnymi, gimnazjum) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi
przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub
przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy
Komprachcice. W ramach programu udziela się wsparcia:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponad gimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć
zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w taki
właśnie sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz
dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXVIII/182/14 w sprawie zasad umieszczania reklam na
obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice, w tym na
urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej.
Dozwolona jest reklama, która odpowiada wymogom określonym w odrębnych
przepisach. Umieszczanie reklam w pasach drogowych zaliczonych do kategorii
dróg gminnych następuje z zachowaniem warunków określonych w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 260, poz. 843 ze
zmianami) oraz w wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Umieszczenie na budynku lub innym obiekcie komunalnym, w tym na
urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej, reklamy wymaga pisemnej
zgody Wójta Gminy Komprachcice.
Reklamy (hasła) mogą być wykonane:
- jako reklamy ścienne ( w postaci malowideł, napisów itp. wykonanych na ścianie
obiektu);
- przez instalowanie w obiektach urządzeń reklamowych takich jak szyldy, gabloty,
tablice, konstrukcje świetlne itp.;
- w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami;
- jako wolno stojące tablice informacyjne, plansze reklamowe, stelaże itp. czasowo
lub trwale związane z gruntem;
- jako afisze, plakaty.
Umieszczanie reklam na terenach i obiektach komunalnych Gminy Komprachcice,
w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej, wymaga zawarcia
umowy cywilno – prawnej przez Wójta Gminy z właścicielem reklamy.
Przy wyrażaniu zgody na wywieszanie reklam obowiązują następujące zasady:
- o kolejności wywieszania transparentów decyduje kolejność składania
wniosków;
- pierwszeństwo wywieszenia mają transparenty informujące o imprezach
kulturalno – oświatowych.
Kształt, kolor i sposób wykonania reklam powinny być zharmonizowane
z otoczeniem, nie oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać
bezpieczeństwu ludzi i mienia. Umieszczanie tablic, reklam oraz napisów na
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu. Właściciele reklam, którzy umieścili reklamy
niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, mogą zostać wezwani
do dopełnienia odpowiednich czynności lub usunięcia reklamy na własny koszt.
Na właścicielu reklamy ciąży obowiązek utrzymania jej w należytym stanie
estetycznym i technicznym.
Roczna opłata za umieszczenie i używanie reklamy na gminnych urządzeniach
i obiektach użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 100 złotych za m2
powierzchni. Zabrania się umieszczania reklam w budynku i na budynku Urzędu
Gminy w Komprachcicach oraz w obszarze terenu zieleni i parkingu wokół
budynku Urzędu Gminy. Wysokość cen i opłat za umieszczenie reklam na terenach
i obiektach komunalnych Gminy, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności
publicznej, określana jest przez Wójta Gminy Komprachcice w umowie
z właścicielem reklamy.
Afisze, plakaty, ogłoszenia, apele, ulotki lub rysunki mogą być umieszczone na
słupach ogłoszeniowych. Umieszczanie informacji w takiej formie jest nieodpłatne
- gminne słupy ogłoszeniowe są ogólnodostępne dla zainteresowanych, więc
umieszczanie na nich informacji nie wymaga zgody jego właściciela.

UCHWAŁA Nr XXVIII/174/14 w sprawie wniosków o zmianę uchwały Nr
XXVII/192/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej.
UCHWAŁA NR XXVIII/176/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla
osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
2014-2020” w formie rzeczowej. Radni podwyższyli do 150 % kryterium
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych.
UCHWAŁA NR XXVIII/177/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych
spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych.
UCHWAŁA NR XXVIII/178/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
UCHWAŁA NR XXVIII/179/14 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Komprachcicach.
UCHWAŁA NR XXVIII/180/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/181/14 w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Rada Gminy ustaliła następujące terminy, częstotliwość i tryb uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za dany
miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia każdego następnego miesiąca;
- opłatę uiszcza się gotówką w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Komprachcicach lub przelewem na rachunek
bankow y Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Komprachcicach wskazany na blankiecie wpłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
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GSP Partner

Siła i entuzjazm

Rekordowy rok 2013

Rozmowa z Janem Przywarą,
Przewodniczącym Zarządu

1 lutego br. odbyło się Walne Zebranie
Członków Partnera, w których obok
członków organizacji uczestniczyli goście
z Mesto Albrechtice.

– 950. Każdy wyjazd wiąże się z określonymi kosztami. Rada Gminy Komprachcice przyznaje nam dotację, a my
każdą złotówkę oglądamy pięć razy
zanim ją wydamy.

P

rzewodniczący Zarządu –
J a n P r z y w a ra p o d s u m o w a ł
p o d c za s ze b ra n i a m i n i o ny ro k ,
w którym współpracę międzynarodową Gminy Komprachcice
i partnerskich samorządów z Niemiec
i Czech rozpoczęła w marcu 2013 r.
wspólna sesja rad Komprachcic
i Mesto Albrechtice. Miesiąc później
strażacy z Czech odwiedzili jednostkę
z Żerkowic. W maju przyjechała do
Komprachcic 35-osobowa delegacja
z Hasbergen, która nie tylko miała
okazję spotkać się z samorządowcami
Komprachcic, ale także zwiedzić nasz
region. W połowie miesiąca odbyło
się spotkanie integracyjne o charakterze sportowym środowisk polskich
i czeskich. Wymiana doświadczeń
związanych z zarządzaniem oświatą
miała miejsce w czerwcu – wtedy też
ustalono ramy współpracy partnerskiej m.in. w za kresie w ymiany
uczniów. Wymiana ta trwa do dzisiaj.
Koncert orkiestr dętych w Mesto
Albrechtice zachęcił do odwiedzin
tego czeskiego miasteczka mieszkańców naszej gminy. Wyjazdy do południowych partnerów Gminy Komprachcice umożliwiły polskim delegacjom zwiedzanie regionu przygranicznego. Ważnym okresem w działalności GSP PARTNER był sierpień,

kiedy to delegacje Gminy Hasbergen
i Mesto Albrechtice uczestniczyły
w obchodach jubileuszu 85 lat
jednostki OSP i 65 lat LZS Wawelno.
Partnerzy gminy byli też gośćmi
dożynek.

J

a n P r z y w a r a z a p r e ze n t o w a ł
podczas walnego zebrania dane,
z których wynikało, że działalność
wolontariuszy wspierających stowarzyszenie w realizowaniu planu zadań
oszacowana została na 400 godzin.
W ciągu roku w wymianę międzynarodową zaangażowało się w sumie
460 przedstawicieli wszystkich trzech
krajów.

W

alne Zebranie wyłoniło także
nowy zarząd, który w całości
składa się z członków… starego
zarządu. Wyborcy wybrali bowiem
do prowadzenia organizacji: Jana
Przywarę na Przewodniczącego
Zarządu (jest nim już 17 lat), Henryka
Wa r z y c a n a S e k r e t a r z a , M a r i ę
Lauterbach na Skarbnika oraz członk ó w : H e n r y k a Wo d a u s z a o r a z
Leonarda Pietruszkę.

Osiny

Dla ptaków

- Jak Pan ocenia ostatni rok?
- W głowie mi się nie śniło, że tyle tego
będzie. Fantastyczna rzecz, że mogliśmy w tym wszystkim brać udział.
Założyliśmy sobie plan współpracy
partnerskiej na 2013 rok i wykonaliśmy go – można powiedzieć – w 130
procentach. Jak podsumowałem ten
etap współpracy, to okazało się, że we
wszystkich akcjach organizowanych
przez GSP PARTNER uczestniczyło 460
osób – rekord na skalę PARTNERA. Jak
widać, nasza organizacja rośnie w siłę
i w entuzjazm. Jest nas już prawie
setka.
- Podczas zebrania walnego został
wybrany zarząd, ten sam, który
działał i w poprzedniej kadencji…
- Zarząd został wybrany jednogłośnie
– to największe zaufanie dla tego, co
robimy. Działamy razem już osiem
lat. Jest to bombowy skład, jestem
z niego nieprzeciętnie zadowolony.
W głowie mi się kotłuje od nowych
pomysłów. Zawsze te propozycje
przekazuję członkom zarządu, a oni
zawsze je akceptują.
- Dwaj partnerzy w dwóch krajach –
jak pogodzić te obowiązki?
- Podzieliliśmy naszą działalność na
dwa segmenty: czeski i niemiecki.
W minionym roku 400 osób to uczestnicy współpracy polsko-czeskiej, a 60
– niemieckiej. Te proporcje pokazują
przede wszystkim odległości, jakie
dzielą nas od naszych zaprzyjaźnionych gmin. Do Mesto Albrechtice
mamy 70 kilometrów, a do Hasbergen

- PARTNER dużo daje również
mieszkańcom gminy…
- Mieszkańcy, zwłaszcza ci starsi, nie
mieliby szans, żeby wyjechać, ani się
spotkać, zintegrować. Można powiedzieć, że myśmy im to umożliwili.
Zresztą podkreślił to również pan
wójt, Paweł Smolarek.
- A jak będzie w tym roku? Równie
ambitne plany?
- W tym roku partnerska wymiana
doświadczeń będzie na nieco mniejszą skalę, ze względu na fakt organizowania jubileuszu 10 lat współpracy
z Czechami. Skupimy się na dwóch
obchodach w Mesto Albrechtice
i w Komprachcicach. U nas będzie to
połączone z przeglądem orkiestr
dętych. Chcemy, by wszyscy zobaczyli, że PARTNER działa i jak działa.
- Jest Pan utożsamiany
z PARTNEREM i jego sukcesem…
- M o g ę p o w i e d z i e ć , że to m o j e
dziecko. Ja moralnie odpowiadam
z tę działalność. Kiedy podpisywaliśmy współpracę z Hasbergen
byłem radnym. Po podpisaniu umowy trzeba było zrobić coś konkretnego. Zaproponowałem powołanie
stowarzyszenia. Zaczęły się wyjazdy,
wymiana uczniów szkół z Komprachcic i z Chmielowic. Dzisiaj PARTNER jest wizytówką gminy na każdym
obszarze współpracy międzynarodowej. Cieszy mnie też to, że wójt
okazuje nam swoje zaufanie w tym
zakresie. Jak Bóg da zdrowie, a będę
potrafił i mógł to chciałbym nadal się
tym zajmować.
- Dziękuję za rozmowę.

PLAN PRACY GSP PARTNER NA ROK 2014

Dzieci i młodzież z Osin przygotowała 20 karmników dla ptaków.
Majsterkowicze wykorzystali ścinki i resztki drewna z rozbudowy
wiaty na placu zabaw. W ciągu jednego dnia powstały budki, które
mają pomóc znieść ptakom zimę. Karmniki zostały wystawione
podczas spotkania dzieci z Osin ze św. Mikołajem. W pracach brali
udział: Damian i Antoni Krum, Julia i Karol Strzelczyk, Fabian i Igor
Michalczyk, Marcin i Mateusz Adolf, Dawid Galla, Szymon i Patryk
Kwas, Marcel Kaptoń i Dominik Krzysztofowicz.

18 kwietnia: wizyta strażaków Mesto Albrechtice w jednostce OSP Żerkowice
3 maja:
wyjazd delegacji GSP PARTNER i Gminy Komprachcice na
obchody 10 lat podpisania układu partnerskiego między
Komprachcicacmi i Mesto Albrechtice (Czechy)
12 czerwca: wyjazd delegacji GSP PARTNER i delegacji Gminy Komprachcice
do Hasbergen
28 czerwca: wyjazd młodzieży strażackiej OSP Żerkowice do Mesto
Albrechtice na Memoriał Strażacki Petra Šolca
początek
obchody 10 lat podpisania układu partnerskiego między
sierpnia:
Komprachcicacmi i Mesto Albrechtice (Polska) z przeglądem
orkiestr dętych z Mesto Albrechtice, Komprachcic, Białej,
Racławic Śląskich, Krnova i Dobrzenia Wielkiego.
sierpień:
wizyta delegacji Gminy Hasbergen w Komprachcicach
7 listopada: wizyta delegacji Gminy Mesto Albrechtice w Kompraccicach
z okazji Dnia Partnerstwa
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Hej! Kolęda, kolęda
12 stycznia miał miejsce
VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek „Hej! Kolęda, kolęda”
Komprachcice 2014, w którym
uczestniczyło 42 podmiotów
wykonawczych w trzech
kategoriach: soliści do 13 lat,
soliści powyżej 13 lat oraz zespoły
wokalne i wokalnoinstrumentalne.

U

czestników oceniało Jury
w składzie Józef Krawczyk przewodniczący, Barbara Malinowska - członek, Ewa Krawczyk członek. Przesłuchania artystów
pozwoliły wyłonić zwycięzców
i wyróżnionych.

Kategoria I
1 miejsce: Martyna Abram - Bielawa
2 miejsce: Mateusz Subocz - Bielawa

3 miejsce: Kamil Janoszek - Domecko
Wyróżnienie:
Aleksandra Brzuszkiewicz - Bielawa
Wyróżnienie: Julia Lisiewicz - Bielawa
Kategoria II
1 miejsce: Jarosław Letka - Dąbrowa
2 miejsce: Linda Wencel i Robert
Klimek - Komprachcice
3 miejsce: Kacper Siekirka - Bielawa
Wyróżnienie: Oliwia Łukaszewicz Prudnik
Kategoria III
1 miejsce - nie przyznano
2 miejsce - nie przyznano
3 miejsce: FANTAZJA - Bielawa
3 miejsce: SKENADA - Komprachcice
Wyróżnienie: Ligockie Wrzosy
- gm. Prószków, Ligota Prószkowska
Wyróżnienie: Ligocianki
- gm. Prószków, Ligota Prószkowska
Wyróżnienie: Kupskie Echo
- gm. Dobrzeń Wielki, Kup

Na zdjęciach (od góry):
1. Linda Wencel i Robert Klimek – wokaliści Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach.
2. Licznie reprezentowana grupa artystów z Bielawy.
3. Grupa teatralna Akcik (działającą przy SOK) podczas przerwy w trakcie festiwalu
wystawiła spektakl związany z tematyką Bożego Narodzenia.

SOK Komprachcice

Wokalne sukcesy

Attonare, Day Off

Śpiewają i pomagają

Na XX Międzynarodowym Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie solistka
Samorządowego Ośrodka Kultury Linda Wencel zdobyła w swojej kategorii III miejsce. Na XIV Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie” Brzeg 2014 r. pierwszą najmłodszą kategorią zawładnęły nasze
solistki: I miejsce zajęła Karolina
Gabriel (na zdjęciu podczas występu
w Nysie), II - Sonia Gielnik, a wyróżnienie przyznano Karolinie Marek. W kategorii „Starsi Soliści” kolejny sukces
odnotowała Linda Wencel zajmując
I miejsce. Wokalistów przygotowuje
Renata Gliniorz, instruktor SOK.

SOK Komprachcice

Wyróżnienie w Nysie

Zespoły działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury nie szczędzą własnego czasu i jeżeli jest taka potrzeba koncertują charytatywnie. Zespół
Attonare w niedzielę 27 stycznia br. już po raz piąty wystąpił w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gogolinie podczas charytatywnego koncertu na rzecz trójki
młodych mieszkańców Gogolina: Zuzi, Paulinki i Sebastiana, zmagających się
z nieuleczalną chorobą.
W ślady Attonare idą członkowie zespołu rockowo-bluesowego Day Off, który
koncertował w dniu 24 stycznia br. w III LO w Opolu podczas zbiórki środków
pieniężnych na protezy rączek dla 3,5 letniego Bartka. Młodzi i wrażliwi na
ludzkie cierpienie ludzie czerpią przyjemność ze śpiewu i wspomagają innych.

W XVI Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Nysie, który odbył się 9 stycznia br.
wyróżnienie zdobyła reprezentantka
S a m o r z ą d o w e g o O ś ro d ka Ku l t u r y
w Komprachcicach - Agata Aniserowicz.
To kolejna podopieczna Renaty Gliniorz,
prowadzącej zajęcia wokalne w SOK,
która odnotowała sukces w regionie.
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Teatr historii codziennych
Gną się i zastygają bez ruchu, za
chwilę szaleją w dzikim tańcu,
śmieją się, poważnieją, skupiają
na wizji reżysera. Jeszcze nikt
prócz nich nie wie, co z tych
pozytywnych emocji powstanie.
Mieszkańcy gminy Komprachcice
zobaczą efekt warsztatów
teatralnych organizowanych
w Samorządowym Ośrodku
Kultury dopiero wiosną.

T

o nietypowa grupa teatralna:
obok gimnazjalistów pracujący
dorośli, razem z nimi studenci
i maturzyści. Spotkali się dzięki
realizowanemu przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach projektowi, którego osią
są warsztaty teatralne. Pracują nad
tworzeniem własnego warsztatu
z Dariuszem Kowcunem, instruktorem teatralnym, wykładowcą akademickim i reżyserem.
- Byłem pozytywnie zaskoczony
podejściem całej grupy do zajęć.
Przyznaję, że jest to jeden z lepszych
zespołów, z którymi prowadziłem
warsztaty. Widać, że oni się lubią,
że chętnie ze sobą współpracują.
Wszystko robią na sto procent, mają
bardzo profesjonalne podejście do
zajęć – mówi reżyser.

K

oncepcja projektu zakłada
z jednej strony przygotowanie
spektaklu zatytułowanego „Historie
codzienne”, a z drugiej wykorzystanie jako rekwizytów i elementów
scenografii przedmiotów, z których
rzadko kto już teraz korzysta.
- Na przykład tych, które są w lokalnych izbach regionalnych, czy na
strychach naszych domów – tłumaczy Renata Gliniorz, inicjatorka
artystycznego przedsięwzięcia.

U

czestnicy warsztatów odkrywają na nowo te przedmioty,
w rozmowach z ich właścicielami

szukają ułamków ich historii, a te
z kolei stają się kanwą scenariusza,
który powstaje także w trakcie zajęć
i jest autorstwa każdego z uczestników z osobna i wszystkich razem.
Fabuła jest tutaj płynna i sprzyja
improwizacji, tak cennej w grze
aktorskiej.
- Chodzi o to, aby zacząć inaczej
myśleć o teatrze; by pobudzić kreatywność uczestników i samych odbiorców sztuki. Nie chcemy ilustrować rzeczywistości – wyjaśnia
Dariusz Kowcun. Tak też się stanie,
gdy wiosną na komprachcickiej
scenie wystawiony zostanie spektakl, będący efektem warsztatów –
i szerzej – całego projektu. Publiczność będzie musiała aktywnie włączyć się w historię, którą snuć będą
uczestnicy zajęć.

Praca nad koncepcją spektaklu to także dyskusja
(trzeci od lewej: Dariusz Kowcun)

Z

ajęcia prowadzone są metodą
warsztatu – ważne jest otwarcie
się na partnera scenicznego, zbudowania zaufania, a także energia:
własna i innych aktorów.
- W efekcie: to, co robię na scenie,
robię świadomie – podsumowuje
instruktor.

P

rojekt „Historie codzienne –
patrząc za siebie w stronę poznania – organizacja warsztatów
teatralnych” jest realizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, jako mały
projekt. Uzyskana z funduszy unijnych dotacja pozwoliła na przeprowadzenie zajęć m.in. z emisji głosu,
dykcji, interpretacji tekstu, zachowań scenicznych, ale także warsztatów związanych z plastyką, scenografią, światłem i budowaniem
scenariusza. Wartością szczególną
jest zebranie starych przedmiotów,
poznanie ich historii i współpraca
międzypokoleniowa z tym związana.
Dagmara Duchnowska

Dariusz Kowcun
Instruktor teatralny, reżyser, autor piosenek i tekstów, aktor.
Wykładowca akademicki z zakresu teatru i kreacji artystycznej.
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Reżyserii Teatru
Dzieci i Młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika
Solskiego w Krakowie. Początkowo związany z teatrem im. Jana
Kochanowskiego w Opolu, od 10 lat z Radiem Opole, a od 25 lat
z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu. Założyciel Teatru
PIKTOGRAM. Zdobywca wielu głównych nagród za zrealizowane
spektakle. Poszukujący nowych rozwiązań na scenie i w teatrze.

Aktorstwo wymaga otwartości i … kondycji

Ochodze

Bal przedszkolaków
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Ochodzach zaprosiły
swoje babcie i dziadków na doroczny bal przebierańców,
który odbył się w sali tanecznej Baru Myśliwskiego.

T

owarzyszyli im także mali mieszkańcy sołectwa, którzy nie
uczęszczają do ochodzkiej placówki. I oni przybyli na bal
w kolorowych strojach i ze swoimi bliskimi. Zabawa była
przednia, nie brakowało gier i konkursów, smakołyków na
stołach i występów artystycznych przygotowanych przez
malców z przedszkola.
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SPORTOWE FERIE Z OSIREM
OD 17 DO 28 LUTEGO
W HALI SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KOMPRACHCICACH
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE
PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW OSIR

7
Arkadiusz Tabisz,
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
Krótko o sportowych feriach:
- Bazujemy na minionych latach, ta forma się sprawdza, jest duże zainteresowanie zajęciami w hali sportowej. W tym roku w zajęciach weźmie udział
grupa z Ochódz, która będzie dowożona na halę. Nasza oferta jest bezpłatna
i dostępna dla wszystkich, chociać wiadomo, że najwięcej osób było
z Komprachcic, ale też rodzice dowozili dzieci z innych miejscowości.
Nie organizujemy natomiast wyjazdów, ponieważ mimo wstępnego
zainteresowania, gdy dochodziło do konkretów, zgłaszało się mało osób.
Stąd przede wszystkim stawiamy na zajęcia rekreacyjne i sportowe na hali.

PIERWSZY TYDZIEŃ
9.00 – 11.00 SZKOŁY PODSTAWOWE
13.00 – 15.00 GIMNAZJA I SZKOŁY ŚREDNIE
DRUGI TYDZIEŃ
9.00 – 11.00 SZKOŁY PODSTAWOWE
13.00 – 15.00 GIMNAZJA I SZKOŁY ŚREDNIE
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

ZAPRASZAMY

Domecko

XI Międzyszkolny Konkurs Kolęd
16 stycznia 2014r., już po raz jedenasty, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Domecku gościła uczestników Międzyszkolnego Konkursu Kolęd.
W pięknej świątecznej scenerii publiczność wysłuchała 24 kolęd
i pastorałek w wykonaniu uczniów reprezentujących 7 szkół: PSP
w Boguszycach, PSP w Chmielowicach, PSP im. ks. Jana Twardowskiego
w Komprachcicach, PSSP w Ochodzach, PSP w Wawelnie, Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach
i PSP w Domecku.

Domecko

Jasełka przedszkolaków

T

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci
z Oddziału Przedszkolnego w Domecku zabrały
rodziców i zaproszonych gości w podróż w czasie
do Betlejem. Dzieci wcieliły się w role aniołków,
pasterzy, Trzech Króli i Świętej Rodziny.
Radośnie zaśpiewały kolędy, wprowadzając wszystkich
w uroczystą atmosferę świąt. Nad jasełkami czuwały
nauczycielki: Elżbieta Zuwalska i Małgorzata Trabuć.

egoroczny konkurs poprowadziły uczennice kl.VI Sonia Gielnik i Paulina
Drąg , które nie tylko zapraszały wykonawców na scenę i dodawały im
otuchy uśmiechem i serdecznością, ale również w przerwach między
występami zadawały publiczności świąteczne zagadki i wręczały słodkie
niespodzianki, tym którzy znali ich rozwiązania.

U

czestników konkursu oceniało jury w składzie: pani Dorota Słomka,
nauczycielka muzyki oraz dyrygentka scholi, pani Irena Morzyk, była
nauczycielka naszej szkoły, na co dzień związana z chórem katedralnym i pan
Hubert Labusga, nauczyciel muzyki.

P

Oto wyniki konkursu:
Kategoria klas I – III
I miejsce – Aleksandra Tomaszewska z PSP w Wawelnie
II miejsce – Hanna Gogolok z PSP w Chmielowicach
III miejsce – zespół szkolny klas I-III w składzie: Magdalena Rzytka, Julia
Datko, Paulina Krok, Agnieszka Krok, Julia Grochl z PSP w Boguszycach
Wyróżnienie – Alicja Szindzielorz z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Złotnikach

N

Kategoria klas IV – VI
I miejsce – Sonia Gielnik z PSP w Domecku
II miejsce – Emilia Waliczek z PSP w Domecku
III miejsce – Julia Walecko z PSSP w Ochodzach
Wyróżnienie – Wiktoria Oborska

o przedstawieniu jasełkowym nastąpiło oficjalne otwarcie
nowego zaplecza sanitarnego. Przy asyście Wójta Gminy
Komprachcice Pawła Smolarka, Kierownika GOPS-u Waldemara
Chmiel i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku
Henryka Hajzyk nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez
zachwyconych nowymi łazienkami przedszkolaków.
owe łazienki, oprócz tego, że są kolorowe i funkcjonalne,
w znaczący sposób poprawią komfort funkcjonowania pracy
przedszkola.

Opr. Beata Kmieć
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Dostarczamy zdrową wodę

PROKADO

20 lat Związku

PROKADO

W grudniu 2013 r. Związek Gmin „PROKADO” obchodził okrągły
jubileusz 20 lat istnienia. Z tej okazji przedstawiciele gmin założycieli
oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystości w Chrząszczycach.

Z

wiązek Gmin „PROKADO” w Prószkowie działa od 11 listopada 1993 r.,
jako związek celowy czterech gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Krapkowice oraz Prószków. Działa na podstawie przyjętego statutu i jest jednostką
samofinansującą się. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie Związku, w którego skład wchodzi po trzech przedstawicieli z każdej
gminy, będącej założycielem Związku. Obligatoryjnie delegatami są
wójtowie i burmistrzowie. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd
związku, w którym jest reprezentowana w osobie jednego przedstawiciela
każda gmina.

D

o Zarządu należy realizacja wszystkich zadań „PROKADO”, czyli
produkcja i przesyłanie wody dla poszczególnych gmin oraz eksploatacja urządzeń wodociągowych. W ramach środków własnych i dotacji
Związek Gmin „PROKADO” realizuje inwestycje, które podnoszą jakość
świadczonych usług. W 2012 roku m.in. przeprowadzono zadanie, którego
celem był montaż-wymiana liczników wodomierzowych z możliwością
zdalnego sterowania na studiach i ujęciach. W lipcu 2013 r. nastąpiło spięcie
wodociągu grupowego Prószków” rurociągiem 110 mm od końców sieci
wodociągowej wsi Chróścina do zbiornika na terenie Stacji Uzdatniania
Wody „Dąbrowa”.

O

becnie odbiorcami wody dostarczanej przez Związek Gmin „PROKADO” jest ponad 30 000 mieszkańców gmin członkowskich.

MAPA SIECI
WODOCIĄGOWEJ
ZWIĄZKU GMIN
„PROKADO”

– mówi Leonard Pietruszka,
członek Zarządu Związku Gmin Prokado

- Związek obchodził 20 lat istnienia,
jak Pan ocenia jego dotychczasową
działalność?
- Siła Związku Gmin Prokado jest
bardzo duża, ponieważ związek celowy czterech gmin: Prószków, Komprachcice, Dąbrowa i Krapkowice jest
jedynym dostarczycielem wody dla
tych obszarów. Jedynie Krapkowice
mają alternatywną organizację.
Pozo sta ł e w p e w ny m s e n s i e s ą
„zmuszone” do korzystania z usług
Prokado. Trzeba jednak powiedzieć,
że woda dostarczana do naszych
d o m ó w p r ze z t e n z w i ą ze k j e s t
naprawdę bardzo dobrej jakości.
Chciałbym zdementować plotkę,
jakoby woda dostarczana przez
Związek Gminy Prokado jest złej jakości. Wręcz przeciwnie, jest bardzo
zdrowa. To, co osadza się na urządzeniach domowych, jak czajniki
bezprzewodowe, to wapń, nieszkodliwy dla zdrowia, chociaż może być
kłopotliwy dla naszych domowych urządzeń. Skład wody, która płynie
z naszych kranów spełnia najwyższe standardy. Podam taki przykład: we
władzach związku zasiada profesor Piotr Wieczorek, wykładowca Politechniki Opolskiej, chemik, który opowiada, że czasami częstuje wodą z kranu
swoich gości - na zmianę z mineralną, aby mogli porównać smaki - i ci
mówią, że nasza jest rewelacyjna. Poza tym wszystkie badania, które to
potwierdzają i do których jesteśmy zobowiązani, są dostępne, czy to
w siedzibie związku, czy gminnych zakładach komunalnych.
- Jubileusz był okazją do podsumowań, ale też do pokazania w jaki
sposób związek się rozwija, zwłaszcza pod względem technologicznym…
- Związek się rozwija choćby z tego powodu, że coraz więcej na naszym
terenie jest nowych domów, a w niektórych gminach nawet całych osiedli,
co za tym idzie, zwiększa się liczba odbiorców. Ustabilizowała się także
sytuacja z poborem wody – wraz z wprowadzeniem opłat za ścieki. Odbiorcy
– mieszkańcy naszej gminy i trzech pozostałych – zaczynają oszczędzać
wodę. Zużycie wody stało się istotne, ponieważ wpływa na koszty
ponoszone w każdym miesiącu przez domowników.
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