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Rodzinnych spotkań
przy świątecznym stole,
przełamania opłatka
w atmosferze wolnej od sporów
marzeń, które na pewno
się spełnią,
a przede wszystkim
spokoju i pogody ducha

Z

a nami pierwsza sesja Rady Gminy Komprachcice, podczas której
zostali zaprzysiężeni radni kadencji 2014-2018. Podczas posiedzenia
ślubowanie złożył Wójt Gminy Komprachcice - Leonard Pietruszka. Na
zdjęciu razem z Marią Gwizdak (z prawej), która została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Komprachcice oraz Łukaszem Dydzikiem Przewodniczącym Rady (z tyłu).
W styczniowym wydaniu „Wieści Gminy Komprachcice” obszerna relacja
z pierwszego posiedzenia Rady oraz wywiady z radnymi i Wójtem.

w blasku wyjątkowych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
w Nowym Roku

życzą

Jarmark Bożonarodzeniowy

Już za nami!
14 grudnia 2014 r. po raz kolejny w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się V Jarmark BożonaroFOTORELACJA NA STRONIE 3
dzeniowy.
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
zaprasza na

VII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Hej! Kolęda, Kolęda”

Wójt Gminy Komprachcice
Leonard Pietruszka
Pracownicy Urzędu Gminy
w Komprachcicach

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dydzik
Radni
Gminy Komprachcice

Komprachcice

Nowocześnie w szkole

11.01.2015 r., godz. 14, sala widowiskowa SOK
Do udziału w Festiwalu zapraszamy
solistów, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne w kategoriach:
I - soliści szkoły podstawowe
II - soliści szkoły gimnazjalne i starsi
III - zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne
Zainteresowani udziałem w konkursie
zgłaszają się, wypełniając kartę uczestnictwa i przekazując ją na adres Biura
Organizacyjnego Festiwalu do 7 stycznia 2015 r. Jury festiwalowe nagrodzi
pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii (nagrody pieniężne).
Biuro Organizacyjne Festiwalu:
Samorządowy Ośrodek Kultury, ul.
Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice, tel/fax: 77 4646 222, 515 105
505, 796250007, e-mail:
sokkomprachcice@gmail.com.

Więcej informacji na stronie
sokkomprachcice.pl.

Uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej
w Komprachcicach od początku
grudnia tego roku korzystają
podczas zajęć z nowoczesnej
terminalowej pracowni
komputerowej. Zmiany
w wyposażeniu szkoły wpłynęły
nie tylko na podniesienie
merytorycznej jakości edukacji,
ale także na poprawę
warunków, w jakich uczą się
dzieci. Sprzęt nowej pracowni
nie emituje męczącego hałasu
komputerowych wentylatorów,
pobiera również blisko 90
procent mniej prądu niż stare
urządzenia.
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GSP Partner

Wciąż razem
Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” zorganizowało
po raz kolejny Dzień Partnerstwa, podczas którego spotkali się
w restauracji „Atlantis” członkowie organizacji oraz zaproszeni
goście z Czech.

W

ypracowanych przez lata międzynarodowych relacji z pewnością nie
naruszy fakt, że zarówno w Gminie Komprachcice, jak i w Město
Albrechtice nastąpiły pewne zmiany na stanowiskach szefów gmin.
W spotkaniu uczestniczyli zarówno: Wójt Gminy - Leonard Pietruszka,
któremu towarzyszył odchodzący ze stanowiska Wójt Paweł Smolarek,
a starosta czeski - Ludek Volek przedstawił następcę Jitki Hanusowej:
Martina Špalka.

G

SP „PARTNER” zajmuje się od lat kształtowaniem relacji międzynarodowych Gminy Komprachcice. Wójt Paweł Smolarek potwierdził
dorobek tych lat zwracając się do wszystkich członków stowarzyszenia oraz
do Przewodniczącego Zarządu - Jana Przywary:
- Jesteśmy w czołówce województwa opolskiego jeśli chodzi o współpracę

KOMPUTER I INTERNET BEZ OGRANICZEŃ
Osoby w wieku 50 i więcej lat, które mają
ograniczone możliwości poruszania się, ale
chciałyby nauczyć się obsługi komputera bez
wychodzenia z domu mają taką możliwość.
Iwona Niedojadło - „latarniczka” programu
„Polska Cyfrowa Równych Szans” prowadzi
bezpłatne szkolenia - do zainteresowanych osób
dojedzie z laptopem we wskazane miejsce
miasta Opola i powiatu opolskiego.
Kontakt:
Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647
Zapraszamy

NOWE OSIEDLE, NOWA NAZWA
Przy ulicy Bursztynowej w Komprachcicach
powstaje osiedle domków jednorodzinnych Wójt Gminy zaprasza do udziału w konkursie,
którego celem jest zaproponowanie nazwy
i logo dla tego miejsca.

K

onkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie
Komprachcice. Dla zwycięzców przewidziano nagrody
rzeczowe. Informacje o konkursie oraz regulamin opublikowane
będą na stronie www. komprachcice.pl, zostaną także
przekazane do każdej szkoły w Gminie Komprachcice.

z innymi krajami. Dziękujemy za wasze zaangażowanie, za wszystkie lata
współpracy. Zawsze będę z wami. Ta współpraca przysłużyła się nam
wszystkim.
Dag

WYPROMUJ SWOJĄ GMINĘ!
Wójt Gminy Komprachcice - Leonard Pietruszka - zaprasza
mieszkańców gminy Komprachcice do udziału w konkursie na
„Hasło promujące Gminę Komprachcice”, w którym
przewidziano nagrody rzeczowe.

C

elem konkursu jest wyłonienie hasła promującego dla Gminy
Komprachcice; myśli, która w skrócie odda charakter i specyfikę
gminy. Złożenie wypełnionej zgodnie z regulaminem karty konkursowej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3 w pokoju
nr 4 lub w sekretariacie do dnia 16 stycznia 2015 r. jest zgłoszeniem
się do udziału w konkursie. Każdy z uczestników może zgłosić tylko
jedno hasło i wypełnić jedną kartę konkursową.
Zgłoszone propozycje haseł promujących gminę oceni komisja
powołana przez Wójta Gminy - spośród wszystkich wybierze to, które
będzie najcelniej i najskuteczniej prezentowało nasz region.
Informacje o konkursie oraz regulamin wraz z kartą konkursową
opublikowane są na stronie www.komprachcice.pl , zostaną też
przekazane do każdej szkoły w Gminie Komprachcice.

Za wyrażone wieloma głosami zaufanie i wsparcie mojej
kandydatury na Wójta Gminy Komprachcice pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom.
Dziękuję
Leonard Pietruszka
Wójt Gminy Komprachcice

A

by wziąć udział w konkursie należy wypełnić Kartę
konkursową stanowiącą załącznik do Regulaminu i złożyć ją
w Urzędzie Gminy w Komprachcicach (ul. Kolejowa 3 pok. nr 4)
lub w sekretariacie do dnia 16 stycznia 2015 r. Każdy z uczniów
może zgłosić tylko jedno hasło, wypełnić jedną kartę
konkursową.
Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona wyboru zwycięskiego hasła - wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.komprachcice.pl.

Mieszkańcom Gminy Komprachcice i Prószków składam
serdeczne podziękowania za obdarzenie mnie zaufaniem
w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Opolskiego
w dniu 16.11.2014.
Zofia Kotońska
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Kolorowo i wesoło
Organizatorem jarmarku było Stowarzyszenie „Forum dla Gminy Komprachcice”, które wspierali: Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu; Publiczne
Gimnazjum w Komprachcicach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, Samorządowy Ośrodek Kultury oraz gminny samorząd.

J

uż w sobotę, przy kościele zapłonęło ognisko, przy którym mieszkańcy
wspólnie kolędowali. W niedzielę natomiast szkoła i hala sportowa
wypełniły się po brzegi. Na scenie zaprezentowali się amatorzy i profesjonaliści - wszyscy zebrali gorące oklaski. W korytarzach gimnazjum

Przedszkolaki na scenie z początku czuły się nieco
niepewnie, ale aplauz publiczności pozwolił im na
pokazanie prawdziwych talentów.

Dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek NMP w Komprachcicach to
jeszcze maluszki, ale do występów były przygotowane znakomicie.

Rękodzieło jest zawsze w cenie - odwiedzający jarmark
mieli okazję do niecodziennych zakupów.

można było kupić świąteczne ozdoby, drewniane zabawki, biżuterię.
Jarmark Bożonarodzeniowy 2014 wprowadził wszystkich w prawdziwie
świąteczną atmosferę.

Panie chętnie sięgały po biżuterię.

Ze świątecznym repertuarem wystąpili artyści z Krakowa.

W budowaniu bożonarodzeniowej atmosfery brali także udział (od prawej):
Anna Białoskórska - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
Arkadiusz Tabisz - szef Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Łukasz Dydzik Przewodniczący Rady Gminy - którym towarzyszył św. Mikołaj .
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Komprachcice, Polska Nowa Wieś

Historie ładnie napisane
W 2014 roku odbyła się trzecia edycja Gminnego Konkursu Ładnego
Pisania. Tematy, do których nawiązywali uczniowie klas IV-VI
dotyczyły sposobów spędzania wolnego czasu - dawniej i dziś.

T

o jeden z ciekawszych konkursów, adresowanych do uczniów starszych
klas szkół podstawowych gminy Komprachcice. Wydarzenie promuje
ładne i staranne pismo odręczne, które - ze względu na rozwój popularności
urządzeń elektronicznych - stopniowo zanika. Co więcej, wszystkie prace
muszą zostać napisane piórem. Również tematy zaproponowane przez
organizatorów: Gminną Bibliotekę Publiczną w Komprachcicach oraz
Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
zmuszają do refleksji, a przede wszystkim do rozmów z bliskimi. W tym roku
propozycje prac związane były z propagowaniem zdrowego stylu życia
i spędzania czasu wolnego. Uczniowie wybierali jeden spośród trzech
tematów: „Zabawy i zabawki naszych babć oraz dziadków - opisz na podstawie rozmów i wspomnień”, „Dzieciństwo moich rodziców”, „Co robisz
w czasie wolnym, gdy nie grasz na komputerze?”
- Zainteresowanie konkursem rośnie, uczestniczyło w tym roku pięć szkół,
z których spłynęły dwadzieścia cztery prace - mówi Ewa Pawleta, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi . - To nas
bardzo cieszy, wiemy, że w przygotowanie tych prac uczniowie wkładają
wiele pracy, przepisują je kilka, a nawet kilkanaście razy, aby wyglądały
idealnie. Chciałabym też podkreślić, że ten konkurs jest również adresowany
do rodziców, którzy mogą wyciągnąć wnioski z prac swoich dzieci. W tym
roku tematyka była nieco prowokacyjna: zostaw komputer i porozmawiaj
z bliskimi.
Dla członkiń komisji oceniającej prace - Barbary Langner - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach; Anny Białoskórskiej - kierownik
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach; Barbary Pająk -

Szlachetni z Komprachcic i Ochódz
Komprachcickie placówki chętnie uczestniczą w charytatywnych
akcjach. W tym roku odwiedziliśmy Publiczną Szkołę Podstawową
w Komprachcicach, która po raz pierwszy organizowała
samodzielnie akcję „Szlachetna Paczka”. Tradycyjnie już podobne
wydarzenie odbyło się w Publicznym Gimnazjum, które zaprosiło do
podzielenia się z potrzebującymi Publiczną Stowarzyszeniową Szkołę
Podstawową w Ochodzach.

U

czniowie i rodzice komprachcickiej podstawówki stanęli na wysokości
zadania, zainteresowanie niesieniem pomocy potrzebującym było
wysokie. W ciągu trzech tygodni szkoły zgromadziły 39 wielkich paczek,
w których znalazły się prezenty dla jednej z opolskich rodzin objętych akcją.
- Wybraliśmy rodzinę, w której mam samotnie wychowuje czwórkę dzieci.
Zakupiliśmy wszystkie uznane przez tę rodzinę za potrzebne rzeczy: żywność,
środki czystości, odzież. Do paczek trafiły także: piłki, gry komputerowe,
rolki. Mimo tego, że dzieci czekały na jedną parę, udało się nam zdobyć dwie
- mówi Edyta Jurek, pedagog w PSP Komprachcice i koordynatorka akcji.
W zbiórce brały udział dzieci ze wszystkich klas - zasadą kampanii „Szlachetna paczka” jest przekazywanie konkretnych prezentów, a nie przynoszenie
pieniędzy na ich zakup.
- Dzięki temu dzieci uczą się współodczuwania, wiedzą, że są ludzie, którym
bardzo potrzebna jest pomoc - zapewnia dyrektor placówki - Anita Jesse
(więcej o charytatywnych działaniach szkoły na stronie 7).
Wolontariusze Publicznego Gimnazjum włączyli się w akcję, jak każdego
roku. Zebrali 29 paczek, które przekazali sześcioosobowej rodzinie z województwa opolskiego.
- Dzięki temu działaniu zaczęłam angażować się w wolontariat w naszej
szkole. Już dawno chciałam pomagać osobom potrzebującym, myślę, że
warto - przekonuje Marta Walbrecht, uczennica drugiej klasy.
Dagmara Duchnowska

pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu - teksty uczniów dostarczyły wielu wzruszeń.
- Dla mnie czytanie tego, co napisaliście, to było prawdziwe przeżycie zwróciła się do uczestników Anna Białoskórska. - Były prace, które jednocześnie i bawiły, i poruszały, dziękuję wam za te emocje.
Patronat Honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Komprachcice. Nagrody uroczyście wręczono w Gminnej Bibliotece Publicznej 27 listopada
2014 roku. Prace uczniów oceniały: Jury brało pod uwagę: stronę graficzną
pracy, jej estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, walory literackie
i oryginalność tekstu, poprawność stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną.
Dagmara Duchnowska
Nagrody zostały ufundowane ze środków akcyzy alkoholowej.

Nagrody za udział w konkursie i zajęcie kolejnych miejsc otrzymali
odpowiednio:
Ewa Nicze, Filip Skrok, Izabela Skrok, Marcelina Januszkiewicz,
Zuzanna Notka, Aleksander Danielewski, Mateusz Tańczak, Agata
Kornek, Patrycja Siendzielorz, Emilia Waliczek
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P

racownia składa się z serwera, który jest jednocześnie miejscem pracy
nauczyciela oraz 13 stanowisk uczniowskich. W porównaniu z tradycyjnymi pracowniami komputerowymi, w tych nie ma tzw. „skrzynek”, czyli
tradycyjnych urządzeń. Uczniowie mają do dyspozycji jedynie monitory, klawiatury i myszki. W klasie jest dużo ciszej, dzięki czemu pracuje się i uczniom, i nauczycielom wygodniej, a atmosfera sprzyja skupieniu. Zakup
pracowni był możliwy dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, którzy już od
wielu miesięcy zbierali na ten cel pieniądze.
- Pracownia była jednym z problemów, to były stare komputery, takie,
w których wykorzystywało się nie tylko płyty CD, ale także dyskietki.
Uczniowie mówili, że w domu mają nowocześniejszy sprzęt, nie byli zachwyceni tym, że muszą pracować na starych komputerach. W dodatku było
ryzyko, że gdy po szóstej klasie przechodzili do gimnazjum, które jest
wyposażone w nowoczesny sprzęt, mogli mieć problemy z wykorzystaniem
tych urządzeń - mówi Anita Jesse - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Komprachcicach.
Rada Rodziców PSP w Komprachcicach zbierała fundusze nie tylko na sprzęt.
Tylko w roku szkolnym 2013/2014 kupiła ze swoich środków m.in.: kolejną
tablicę multimedialną z projektorem i laptopem, komplety dodatkowych
podręczników do szkoły, które pozwoliły odciążyć uczniowskie tornistry,
zestawy głośnikowe, pozwalające na przeprowadzenie na właściwym
poziomie sprawdzianu szóstoklasisty, kamizelki odblaskowe i maski do
prowadzenia sztucznego oddychania, pomoce szkolne do świetlicy.
- Wszystko, co organizowaliśmy od wielu lat - festyny, kiermasze, bale służyło pozyskaniu pieniędzy, także na nową pracownię. Wystąpiliśmy także
o dofinansowanie zakupu ze środków budżetu gminy. W odpowiedzi na
nasze pismo, w grudniu zostało nam przekazane piętnaście tysięcy złotych mówi Agnieszka Zyzik, Przewodnicząca Rady Rodziców i radna Komprachcic.
Na zajęciach w klasie I b dzieci chętnie wykorzystują komputery - Maksymilian (na zdjęciu na pierwszej stronie w pierwszym planie) tworzy
w programie Paint choinkę:
- Te komputery są super, bardzo mi się podoba takie rysowanie.
To nie są ostatnie inwestycje w sprzęt komputerowy w komprachcickiej
podstawówce. W funduszu sołeckim na rok 2015 zaplanowano środki na
zakup dodatkowego sprzętu do pracowni.
Dagmara Duchnowska

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom
„Szlachetnej Paczki” oraz wszystkim sympatykom, dzięki którym akcja
przebiegła sprawnie:
- pracownikom Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Komprachcicach, uczniom i ich rodzicom
- dyrekcji, pracownikom, uczniom i rodzicom Stowarzyszeniowej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ochodzach
oraz wszystkim anonimowym osobom wspierającym akcję z życzliwości
Dyrektor PG w Komprachcicach Bogumiła Sawaryn
oraz koordynator akcji

DZIĘKUJEMY!
Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
dziękuje uczniom, rodzicom i nauczycielom
za wielkie zaangażowanie we wszystkie działania
realizowane w placówce.
Dzięki Waszym wielkim sercom nasza szkoła może się rozwijać,
a dzieci - uczyć się w przyjaznych warunkach.
Cieszy również to, że łączy nas nie tylko zbieranie funduszy, ale także
wspólny cel, jakim jest integracja całego środowiska.
W imieniu Rady Rodziców
Agnieszka Zyzik

W środę 26 listopada 2014 r. o godzinie 11.00, w Publicznej Szkole
Podstawowej w Chmielowicach rozległ się nagle głośny,
ciągły sygnał dźwiękowy. Alarm wzywał wszystkich
do opuszczenia budynku.

N

a parterze w szatni szkolnej pojawiły się kłęby dymu. W szkole rozpoczęła się ewakuacja. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod
opieką nauczycieli udają się w bezpieczne miejsca na boisku szkolnym. Nie
było paniki. Wszystko odbyło się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi
procedurami. Po chwili na sygnale przyjechał bojowy wóz strażacki. Na
szczęście to tylko ćwiczenia… Nasza szkoła w sprawach bezpieczeństwa od
lat współpracują z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej terenu Gminy
Komprachcice. Trening próbnej
ewakuacji przeprowadzony we
współpracy z jednostką OSP Żerkowice i z pewnością był dla dzieci
dużym przeżyciem i doświadczeniem. Wszyscy zachowując zasady
bezpieczeństwa, szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek
szkoły. Celem ćwiczeń było oswojenie się z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka
próba była potrzebna, choć nigdy w przyszłości nie chcieliby wykorzystać
zdobytego doświadczenia. Po udanej próbie ewakuacyjnej strażacy
z OSP Żerkowice wykonali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy
uczniowie szkoły oglądali zasady udzielania pierwszej pomocy z użyciem
sprzętu niezbędnego w ratownictwie medycznym (m.in. defibrylator, nosze,
szyny). Dowiedzieli się również o zasadach zachowania, powiadamiana
i udzielania pierwszej pomocy w przypadku konieczności zastosowania
sztucznego oddychania i masażu serca.
Dziękujemy bardzo za współpracę i pomoc dowódcy i jednostce OSP
z Żerkowic w przeprowadzeniu tak ważnej dla nas próbnej ewakuacji wraz
z pokazem i instruktarzem udzielania pierwszej pomocy.
Zbigniew Adamkiewicz

Za mundurem
26 listopada 2014 roku w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół
Chmielowic - „Oto jest nasz trud codzienny. Zawody, profesje, usługi
dawnych i współczesnych mieszkańców Chmielowic” do Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chmielowicach zawitał zawodowy wojskowy
Wojska Polskiego mjr Robert Baranowski, który jest wojskowym
10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu.

P

rzywiózł ze sobą ekwipunek, jaki zabierają żołnierze wyjeżdżający na
misje pokojowe na całym świecie. Mjr Baranowski opowiadał o swoim
zawodzie, o trudach i przyjemnościach bycia zawodowym żołnierzem. Przekazywał dzieciom informacje dotyczące krajów, w których był na misjach
(Macedonia, Irak oraz Afganistan), opowiadał o ludziach, których w czasie
wyjazdów miał możliwość poznać.
W trakcie spotkania dzieci mogły
zobaczyć zdjęcia z codziennego
życia żołnierzy wyjeżdżających na
misje, dotknąć ekwipunku żołnierskiego, założyć na siebie kask
czy maskę przeciwgazową. Robert
Baranowski przekazywał również
dzieciom ciekawe wskazówki, co
musieliby robić i czego najbardziej
się uczyć, żeby zostać w przyszłości zawodowym żołnierzem wyjeżdżającym
na misje pokojowe. Spotkanie było bardzo udane, dzieci chętnie słuchały
i były zainteresowane, a na koniec spotkania miały bardzo dużo pytań
odnośnie zawodu żołnierza. Gość na koniec spotkania zaprosił uczniów na
Dni Otwarte Brygady Logistycznej, które będą w czerwcu 2015 roku.
Serdecznie dziękujemy panu Robertowi Baranowskiemu za wspaniałe
spotkanie i przybliżenie nam wiadomości na temat zawodu żołnierza.
nauczyciel historii Agnieszka Mostowska
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Cykl: Pomoc Społeczna w Gminie Komprachcice
GOPS - instrument polityki społecznej państwa
Czas zimy przypomina o tych, którzy wymagają szczególnej pomocy:
w mediach pojawiają się informacje o bezdomnych, trwają akcje
wspierania osób potrzebujących.

L

udzie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie
samodzielnie jej przezwyciężyć, zawsze mogą zwrócić się o pomoc do
instytucji, jakim jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To właśnie GOPS
jest instytucją polityki społecznej państwa, która powinna ingerować, by
pomóc mieszkańcom oczekującym pomocy. Wsparcia ze strony państwa,
czyli GOPS, można oczekiwać w przypadku: bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
uzależnienia, ale także w przypadku trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Przepisy ustawy
o pomocy społecznej nie określają zamkniętego katalogu trudnych sytuacji kreuje je życie. Pomoc społeczna jest adresowana do osób, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona.
Pomoc społeczną w imieniu państwa prowadzą organy administracji rządowej i samorządowej, które współpracują z organizacjami społecznymi,
kościołami, fundacjami i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami
fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna polega na: przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Główne cele pomocy społecznej to: wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do
ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; zapewnienie dochodu na poziomie
interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich
dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;
zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami
patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie; integracja ze środowis-

kiem osób wykluczonych społecznie; stworzenie sieci usług socjalnych
adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
Nie znaczy to jednak, że pomoc jest udzielana automatycznie. Pracownicy
socjalni każdy przypadek analizują indywidualnie, kierując się zasadą, aby
w przełamaniu trudności i problemów każdy człowiek korzystał z własnych
zasobów i możliwości, zaliczając do nich rodzinę i krewnych. Dopiero, gdy
okazuje się, że zasoby te są niedostateczne, wdrażany jest system pomocowy. Należy zwrócić też uwagę na fakt, że system ten wymaga współpracy
podopiecznego GOPS i nie służy jedynie wsparciu finansowemu w postaci
zasiłków. Jeśli podopieczny pomocy społecznej nie współpracuje z pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu własnej, trudnej sytuacji, czy też na
przykład nie podejmuje pracy (w przypadku osoby bezrobotnej) może
stanowić podstawę do domowy przyznania, zaprzestania lub wstrzymania
świadczeń pieniężnych.
Ustawa nie pozwala na to, by ograniczenie takich świadczeń wpłynęło na
pogorszenie sytuacji osób, będących na utrzymaniu podopiecznego.
W uzasadnionych sytuacjach pomoc społeczna przyznaje więc pomoc
w formie niepieniężnej.
Więcej o rodzajach zasiłków w styczniowym numerze „Wieści”.
Oprac. Dagmara Duchnowska na podstawie:
Ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wniesionych przez
Ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz portalu ngo.pl

Bezpieczny cyfrowy świat
Seniorzy z terenu gminy wiedzą już, że komputer trudno zepsuć, jak
założyć własną skrzynkę poczty elektronicznej, konto na portalu
społecznościowym, czy wgrać do komputera zdjęcia. W zajęciach
organizowanych przez Iwonę Niedojadło w ramach programu
„Polska Cyfrowa Równych Szans” uczestniczyli mieszkańcy
Komprachcic i Chmielowic.

P

rogram „Polska Cyfrowa Równych Szans” to oddolna inicjatywa, której
celem jest wprowadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług
i treści dostępnych w Internecie - dorosłych Polaków z pokolenia 50+, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W ramach tej akcji w Polsce działa obecnie blisko 2000
osób - latarniczek i latarników - które w swoich lokalnych społecznościach
wprowadzają osoby w wieku 50 i więcej lat w internetowy, cyfrowy świat.
Jedną z latarniczek jest Iwona Niedojadło:
- Gdy uczestnicy tych zajęć dorastali, to nie dorastali razem z technologiami,
często więc obawiają się komputera i internetu.
W zajęciach, które trenerka prowadziła na terenie gminy uczestniczyło
w sumie 35 osób - w Komprachcicach były to 3 grupy - 14 osób, w Chmielowicach - 21 osób.
- Komputerem posługuję się częściowo, teraz przychodzę, aby sobie przypomnieć. Iwona uczy nas od podstaw, od włączenia komputera, przez
szukanie materiałów, zakładanie poczty, wprowadzanie zdjęć do komputera. Uczy wspaniale, widać, że jest do tego stworzona - mówi Maria
Brzozowska, jedna z uczestniczek zajęć, która jak i pozostali otrzymała

w grudniu br. certyfikat potwierdzający udział w programie.
- Bardzo dobrze mi się z państwem pracowało. Biorąc pod uwagę, z jakimi
umiejętnościami państwo przyszli, a z jakimi wychodzicie, muszę przyznać,
że zrobiliście ogromny postęp - podsumowała zajęcia w Komprachcicach
Iwona Niedojadło.
Od połowy stycznia 2015 r. zajęcia w Komprachcicach i Chmielowicach będą
kontynuowane - w stolicy gminy w Gminnej Bibliotece Publicznej;
a w Chmielowicach - w szkole podstawowej. Obie instytucje są partnerami
„latarniczki” w realizacji programu. Zainteresowanych udziałem prosimy
o kontakt: 502 533 647.
Dagmara Duchnowska
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Ochodze z Mikołajem

Przybył Mikołaj do Wyszyńskiego...

„W oczekiwaniu na Św. Mikołaja” - taki tytuł nosiła impreza
zorganizowana 6 grudnia br. przez DFK Ochodze. O to, by najmłodsi
bawili się tego dnia doskonale zadbali: Agnieszka Komor, Anna Giza
oraz Stefan Heinze.

…a wraz z nim przybyli Mikołaje klasowi i liczne śnieżynki. Nie zabrakło
upominków - słodyczy ufundowanych przez Radę Rodziców. Spotkaniu
towarzyszyły konkursy i zabawy, w których uczestniczyli przedstawiciele
poszczególnych klas. Mikołaj i uczniowie prowadzący (II c): Malwina Szurgut
i Kuba Tracz (którzy świetnie odnaleźli się w roli konferansjerów) zadawali
pytania dotyczące dnia Św. Mikołaja oraz życia szkolnego. W przypadku
udzielenia mało satysfakcjonującej odpowiedzi - Mikołaj wyznaczał klasom
dodatkowe zadanie do wykonania. Sporo było śmiechu, żartów i zabawy.
Dużo frajdy sprawiło młodzieży wspólne śpiewanie i tańce z Mikołajem. Nie
wymigali się od tego także nauczyciele - którzy pięknie wykonali piosenkę
Czerwonych Gitar - „Jest taki dzień”. Zrobiło się wtedy bardzo nastrojowo
i lirycznie… uczniowie poprosili nawet o bis. W rolę Mikołaja wcielił się
Mateusz Lawa z klasy III d.

B

lisko trzydziestka dzieci - mieszkańców sołectwa oraz uczniów Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej spotkała się w sali na
boisku pod lasem. Młodzi mieszkańcy w prawdziwie świątecznej atmosferze
- płonący w kominku ogień, kolędy - przygotowywały ozdobne bombki
choinkowe, mogły też obejrzeć bajkę „Smerfowa opowieść wigilijna”.
W trakcie projekcji zapewne odwiedził grupę św. Mikołaj, ponieważ pod
drzwiami sali dzieci odnalazły wielki worek ze słodkościami.
Dag

Z utęsknieniem czekamy na Mikołaja w następnym roku!
(materiał przygotowany przez PG Komprachcice)

Dzieci dzieciom
Po raz kolejny uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele Publicznej
Szkoły Podstawowej w Komprachcicach uczestniczą w akcji „Podziel
się paczką - zostań Mikołajem”. Zbiórka świątecznych dóbr wesprze
dzieci z Krysowic na Ukrainie.

I

deą tej akcji jest wskazanie uczniom, że można się zawsze czymś podzielić.
Każde dziecko może zostać Mikołajem - wystarczy, że ze swojej paczki
przekaże choćby jedną rzecz. Tak się też stało - mówi Agnieszka Zyzik Przewodnicząca Rady Rodziców.
W każdej klasie od 5 do 12 grudnia br. do specjalnie przygotowanych kartonów uczniowie wrzucali słodkości i inne upominki, np. zeszyty, przybory
szkolne). Uzbierane w ten sposób dary zostaną przekazane na Ukrainę za
pośrednictwem naszych Sióstr Służebniczek NMP, które prowadzą w Komprachcicach „ochronkę”.

Jesień na scenie SOK
Po raz siódmy w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach
odbył się festiwal „Jesienne Nutki”, adresowany do uczniów szkół podstawowych. Tego dnia na scenie nie tylko dźwięk jest ważny, ale także
oryginalne stroje. 24 listopada w sali widowiskowej SOK było także
bardzo kolorowo.
Jury w składzie: Lechosław Mól, Marek Wieczorek, Patrycja Klimek przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia
kategoria II (klasy IV-VI)
kategoria I (klasy I-III)
I miejsce - Milena Krzyścin
I miejsce - Kinga Dolipska (Wawelno)
(Dobrzeń Wielki)
II miejsce - Amelia Marek (Komprachcice)
II miejsce - Karolina Gabriel
III miejsce - Julia Kuś
(Polska Nowa Wieś)
Wyróżnienie - Aleksandra Tomaszewska
III miejsce - Emilia Waliczek
(Domecko)
kategoria III (zespoły)
I miejsce - Zespół wokalno-instrumentalny Wyróżnienie - Wanessa Mocza
(Łubniany); Anna Koschny
(Laskowice)
(Dobrzeń Wlk.); Elena Prodlik
II miejsce - Duet Natalia i Karolina
(Polska Nowa Wieś);
(Domecko)
Monika Wieczorek (Węgry)
III miejsce - Zespół wokalny kl. IV A
(Komprachcice) (na zdjęciu)
Wyróżnienie - Aleksandra Tomaszewska
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Sportowcy przy wspólnym stole
15 grudnia 2014 r. w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach odbyło się opłatkowe spotkanie
reprezentacji wszystkich zespołów sportowych skupionych w OSiR
oraz działaczy klubowych.

L

eonard Pietruszka - Wójt Gminy Komprachcice przyznał, że zorganizowanie wigilijnego spotkania w tej hali było jednym z jego marzeń:
- To powinno właśnie tak wyglądać - dzielimy się opłatkiem w miejscu, gdzie
sportowcy - młodzi i starsi - wylewają pot, gdzie trenują.
Sala wyglądała imponująco - połowa hali została zastawiona stołami, przy

których zasiedli przedstawiciele klubów, w których grają seniorzy i zespoły
sportowe dzieci i młodzieży. Zwłaszcza dla najmłodszych spotkanie miało
wielkie znaczenie.
- Dziękuję wam, waszym rodzicom, nauczycielom i trenerom, że jesteście
tutaj razem z nami. Wasze życie nie ogranicza się jedynie do siedzenia przed
komputerem - zwrócił się do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Leonard Pietruszka.
Spotkanie było także okazją do podziękowania odchodzącemu ze stanowiska wójta Pawłowi Smolarkowi za to, że taka hala w Komprachcicach
powstała:
- Widzę, że ani jedna złotówka nie poszła na marne - mówił Paweł Smolarek.
- Cieszę się, że wy - jako sportowcy osiągający znakomite wyniki - promujecie
naszą gminę nie tylko w województwie, ale także w kraju.
Ideą spotkania było przełamanie się opłatkiem wszystkich zebranych oraz
wspólne kolędowanie. Goście zasiedli także do poczęstunku, podczas
którego serwowane były potrawy wigilijne. Młodzi sportowcy otrzymali
świąteczne upominki.
Dag

Spotkanie opłatkowe sportowców było okazją do spotkania się
ludzi, którzy wspierają komprachcicki sport.

Proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu - ks. Winfried Watoła
- wspiera gminny sport od lat.

Wójt Leonard Pietruszka dzielił się opłatkiem z reprezentacjami
młodych zespołów.

Bernard Buhl i Sławomir Szymański - sportowi działacze stanowią
wzór dla najmłodszych.

Piotr Szczubiał - trener młodych siatkarek
towarzyszył swojemu zespołowi.

Arkadiusz Tabisz - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - jest
postacią rozpoznawalną przez wszystkich sportowców, nawet tych
najmłodszych

