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Pół wieku razem
Ochodze

Kolędowanie pod lasem
Gminna Orkiestra Dęta była inicjatorem
wyjątkowego Święta Trzech Króli, podczas którego
w altanie pod ochodzkim lasem spotkali się
mieszkańcy, by wspólnie z muzykami kolędować.

R

ada Sołecka z sołtyską Rozwitą Piechotą, Koło Gospodyń Wiejskich oraz członkowie DFK zadbali o pyszne
gorące napoje i przysmaki, które serwowano wszystkim
zgromadzonym na święcie. Oprawę muzyczną zapewnili
członkowie orkiestry oraz soliści Samorządowego Ośrodka
Kultury. Imprezę poprowadzili jak zwykle doskonale:
Stefan i Marek Heinze. Spotkanie kolędowe odbyło się po
raz pierwszy, ale jak zapewnia radny Waldemar Wencel, na
pewno nie ostatni. Mieszkańcy mimo mrozu, dopisali
i bawili się świetnie, ciesząc ucho rytmiczną muzyką, a oko
okolicznościowymi, kolorowymi przebraniami artystów.

Złote Gody, czyli rocznica 50 lat wspólnego pożycia, odbyła się dla świętujących ten
jubileusz małżeństw z terenu gminy Komprachcice 8 stycznia br. w restauracji
„Atlantis”. Były to te pary, które związek małżeński zawarły w 1964 r. W czasie
uroczystości Wójt Gminy Leonard Pietruszka wręczył jubilatom „Medale Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP. Były także kwiaty,
tradycyjna lampka szampana, kawa i ciasto. Na uroczystości był również obecny
Poseł na Sejm RP - Ryszard Galla, który wręczył jubilatom dyplomy.
Medale otrzymali:
Anna i Ernest Bartyla z Ochódz, Małgorzata i Janusz Bula z Polskiej Nowej Wsi, Maria i Jan
Czech z Osin, Renata i Herbert Dudek z Chmielowic, Urszula i Hubert Gurbierz z Dziekaństwa,
Maria i Waldemar Matlachowscy z Chmielowic, Hildegarda i Edmund Niestrój z Domecka,
Eryka i Maksymilian Nowak z Domecka, Maria i Jerzy Pluta z Ochódz, Marta i Władysław Szala
z Komprachcic, Hildegarda i Gerhard Wrzos z Polskiej Nowej Wsi, Monika i Helmut Wyzgała
z Chmielowic oraz nieobecni na styczniowej uroczystości: Wanda i Zbigniew Kowalscy
z Chmielowic, Hildegarda i Paweł Grzyszczok z Komprachcic, Maria i Ryszard Dogiel z Polskiej
Nowej Wsi, Hildegarda i Ginter Gogolok z Polskiej Nowej Wsi.
Wszystkim czcigodnym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia długich lat
życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic. Niech łączące Was uczucie
dodaje Wam sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata.

Polska Nowa Wieś

Wyróżniona restauracja

Organizatorzy dziękują za wsparcie imprezy: Sekretarz
Gminy - pani Marii Grot, pani Renacie Gliniorz, Pani Sołtys
i Radzie Sołeckiej, DFK oraz wszystkim muzykom, którzy
tego dnia przyłączyli się do wspólnego grania.

Hotel i restauracja „URBAN” z Polskiej Nowej
Wsi, której właścicielami są Teresa i Józef Urban
otrzymała „Złotą Różę Opolskiej Turystyki”,
która jest nagrodą dla wyróżniających się w województwie ośrodków, pensjonatów, zajazdów
i hoteli świadczących usługi turystyczne oraz
promujących produkt tradycyjny na terenie
miejsko-wiejskim. Nagrody przyznaje Opolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Restauratorzy z gminy Komprachcice w swojej
kategorii stanęli w szranki z najlepszymi regionu
i zasłużenie zwyciężyli.
Irena Urban - jedna z autorek
sukcesu rodzinnej firmy
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PSP w Komprachcicach

Pomóc mniejszym
Uczniowie klasy VI b razem ze swoją wychowawczynią
Celestyną Kubal, nauczycielką języka polskiego w Publicznej Szkole
Podstawowej w Komprachcicach odpowiedzieli na prośbę Fundacji
„Mali Bracia” i zebrali dla podopiecznych opolskiej Fundacji
żywność. Uczniowie przyjechali osobiście do porzuconych psów
i kotów.

J

uż cztery lata temu uczniowie po raz pierwszy zaangażowali się w pomoc
zwierzętom i w ramach Giełdy Dobrych Uczynków wsparli akcję na rzecz
braci mniejszych. W siedzibie Fundacji „Mali Bracia” psy i koty, którymi
opiekują się członkowie tej organizacji chętnie przyjęły życzliwe zainteresowanie tak dużej i sympatycznej grupy. Uczniowie przez czas pobytu wśród
zwierząt, skupieni byli jedynie na nich, nic więc dziwnego, że psy i koty były
tym zachwycone.
Dag

Zainteresowanych wsparciem organizacji zapraszamy na stronę:

malibracia.opole.pl

Wawelno

Paula już na was czeka!
Pięknym finałem zakończył się projekt
„Paula Club w Wawelnie” realizowany
przez grupę młodzieży z tego sołectwa,
wspieranym przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Wawelno.

P

JEST GDZIE POĆWICZYĆ
z Wojciechem Kampą, trenerem personalnym i kulturystą
rozmawia Kajetan Syguła
- Pochodzi Pan z Wawelna i zajmuje się ćwiczeniami siłowymi, stąd zapewne zaproszenie na ten wyjątkowy wieczór…
- Aktualnie mieszkam w Opolu, na co dzień jestem trenerem personalnym
na siłowni F1 i wyczynowo trenuję kulturystykę, także z sukcesami. Tego
typu praca z ludźmi to moje jedyne zajęcie.
- Jak Pan ocenia pomysł, aby stworzyć od podstaw siłownię w Wawelnie?
- Muszę przyznać, że to ciekawa inicjatywa. Sam zaczynałem w podobnych
warunkach, nawet niektóre „talerze” pochodzą z mojej siłowni znajdującej
się dawniej w piwnicy mojego domu. Jest to fajna alternatywa dla innych
zachowań, powoduje, że młodzież idzie w dobrym kierunku i ogranicza
„zbędne” aktywności. Uważam, iż zarówno w małych, jak i w dużych miejscowościach należy koniecznie wspierać takie inicjatywy. Co ważne, ta
siłownia jest kompletnie wyposażona - na pewno jest gdzie poćwiczyć.
- Jakie są skutki takich ćwiczeń?
- Taka aktywność na pewno dobrze wpływa na zdrowie, poprawia sylwetkę,
ludzie są bardziej wysportowani. Wiem po sobie, że taki rodzaj aktywności
kształtuje charakter, co jest niesamowicie istotne.
- Jest Pan wzorem i mentorem dla tych chłopców, jak Pan się czuje w tej
roli?
- Bardzo mi miło jeśli ktoś mnie uważa za wzór. Sam mam zawodników
z czołówki, którzy są dla mnie przykładem, na przykład Andrzej Kołodziejczyk. Byłem tutaj ostatnio, ćwiczyłem z chłopakami, udzielałem rad. Będę
zawsze wspierał ćwiczących tutaj - znamy się od lat, mamy stały kontakt,
więc zawsze mogą na mnie liczyć. W przeszłości musiałem uczyć się na
błędach, teraz jest internet i czasopisma, ale uważam, że bezpośrednie rady
mają olbrzymie znaczenie.
- Dziękuję za rozmowę.

omysł zyskał poparcie komisji przyznającej granty w ramach programu
„Działaj Lokalnie”. Młodzi mieszkańcy sołectwa otrzymali na utworzenie siłowni 6000 złotych. Jak wiele można wykonać za tak - wydawałoby
się - niewielkie pieniądze zobaczyli wszyscy, którzy 28 grudnia 2014 r.
odwiedzili budynek przy ul. Niemodlińskiej 14. Wśród zaproszonych gości
byli przyjaciele inicjatywnej grupy, ich rodziny, przedstawiciele Partnerstwa
Borów Niemodlińskich - organizacji wdrażającej program „Działaj Lokalnie”,
członkowie wawelskiego stowarzyszenia oraz Wójt Gminy Komparchcice Leonard Pietruszka. Wstęgę wraz z reprezentantami społeczników przecinał
Wojciech Kampa (czyt.: obok). Do wytrwałości i wysiłku zachęcają uczestników umieszczone na ścianach hasła.

G

rupa „siłaczy” ma sporo planów: następnym krokiem będzie „wyprowadzenie” siłowni na zewnątrz i zagospodarowanie przestrzeni przed
budynkiem. Konieczne będzie także wykonanie centralnego ogrzewania
(w tej chwili siłownia ogrzewana jest dmuchawami). „Paula Fitness Club”
jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Wawelna. Zasady korzystania
z klubu i godziny otwarcia określa regulamin.
Kajetan Syguła

UWAGA ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO!
Informujemy, że na łamach „Wieści” organizacje pożytku
publicznego z terenu gminy Komprachcice, zarejestrowane
w wykazie OPP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mogą
publikować krótkie ogłoszenia zachęcające do przekazywania
na cele statutowe tych stowarzyszeń i fundacji
1 procenta należnego podatku.
W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność
zgłoszeń. Organizacje mogą przesyłać ogłoszenia samodzielnie
opracowane. W takim przypadku należy zachować rozmiar
ogłoszenia: wysokość: 9 cm, szerokość: 8,4 cm, rozdzielczość: min.
300 dpi. Plik prosimy przygotować w formacie JPEG lub TIFF.
Wszystkie dane prosimy przesyłać na adres mailowy:
gazeta.komprachcice@wp.pl
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Muzyczny narybek
Trzydziestu pięciu młodych mieszkańców Gminy Komprachcice
wzięło udział w koncercie kolęd organizowanym w sali
widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury. Opiekunem grupy
jest muzyk Lechosław Mól.

P

rezentacje członków komprachcickiego ogniska muzycznego skupiły
w SOK wielu miłośników muzyki. Dzieci i młodzież, pracujący pod twórczą opieką pana Lechosława grali na gitarach, keyboardzie, fletach.
- To naprawdę wielka grupa, która pracuje systematycznie i - jak widać chętnie, prezentuje się na scenie. Rodzice i bliscy występujących są na
pewno dumni ze swych pociech - komentuje Anna Koszyk, dyrektor SOK.
Podczas przyjmowania na zajęcia muzyczne nie ma ograniczeń wiekowych przygodę z instrumentami mogą rozpocząć zarówno dzieci, jak i nastolatkowie, a nawet dorośli, jak mówi Anna Koszyk.
Dag
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Jakub z Polskiej Nowej
Wsi ma 7 lat i na gitarze
uczy się grać od kilkunastu
miesięcy.
Wybrał ten instrument,
ponieważ słucha wielu
muzyków, grających
właśnie na gitarze. Wśród
jego idoli jest Bruce
Springsteen.
Chłopiec zdradził, że jego
tata też chciał się kiedyś
nauczyć grać.

Polska Nowa Wieś
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SOK Komprachcice

„Hej! Kolęda, kolęda” po raz siódmy
W VII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach uczestniczyli reprezentanci kilku
województw. Jury w składzie: Marzena Mielcarek, Jacek Mielcarek, Roman Gil
i Anna Szylar przyznali nagrody i wyróżnienia:
w kategorii I (dzieci - soliści)
I miejsce: Joanna Gil - Nysa
II miejsce: Mateusz Subocz - Bielawa
III miejsce: Aurelia Duraj - Bielawa
Wyróżnienie: Agnieszka Letniowska
- Bielawa
Wyróżnienie: Kamil Grech - Makowice
Wyróżnienie: Aleksandra Brzuszkiewicz
- Bielawa
Wyróżnienie: Natalia Skwarch - Bielawa
Wyróżnienie: Michalina Pietras - Węgry
Wyróżnienie: Agata Anisewicz - SOK

w kategorii II (młodzież i dorośli - soliści)
I miejsce: Weronika Krystek - Bielawa
II miejsce: Paulina Zator - Nysa
III miejsce: Oliwia Łukaszewicz - Prudnik
Wyróżnienie: Żaneta Dudka - Bielawa
w kategorii III (zespoły)
I miejsce: Piranie - Nysa
II miejsce: Andantino - Węgry
III miejsce: Forte - Bielawa
Wyróżnienie: Schola z Opola
par. św Piotra i Pawła
Wyróżnienie: Cantate Domino Skarbimierz

Wyróżnieni w Nysie
Wokaliści Samorządowego Ośrodka Kultury reprezentowali
gminę Komprachcice podczas tegorocznego XVII Festiwalu Kolęd
i Pastorałek organizowanym przez Nyski Dom Kultury.
W kategorii solistów szkół podstawowych III miejsce zajęły: Marta
Surmacz oraz Kinga Dolipska. W kategorii solistów szkół ponadpodstawowych jury wyróżniło: Jana Posora, Sonię Gielnik oraz Lindę
Wencel. W grupie zespołów tej kategorii drugie miejsce zajęli Linda
Wencel i Robert Klimek. Podziękowania za pracę instruktorów muzycznych solistów i zespołów prowadzących młodzież i szczególne wyróżnienia za wysoki poziom artystyczny swoich podopiecznych otrzymała
instruktorka SOK - Renata Gliniorz. Gratulujemy.

estauracja i hotel z Polskiej Nowej
Wsi to przedsięwzięcie rodzinne.
Razem z rodzicami pracują synowie z żonami: Mariusz z Moniką oraz Marcin
z Ireną. W przyszłości dołączy do nich
zapewne i córka Agnieszka. Niewiele
brakowało, a państwo Urban nie zdecydowaliby się na rywalizację o „Złotą
Różę”.
- Zadzwoniła jedna z organizatorek
i zapytała się, czy moglibyśmy wziąć
udział w konkursie. Na początku nie
chcieliśmy, bo myśleliśmy, że wiąże się
to z poświeceniem zbyt dużej ilości
czasu na przygotowania, ale organizatorka zapewniła nas, że nie odczujemy nadmiernych obowiązków z tym
związanych - przypomina Józef Urban.
O tym, że restauracja i hotel z Polskiej Nowej Wsi zostali wybrani do walki
o tytuł zdecydowała nie tylko oryginalna aranżacja wnętrz, ale także to, że
w kuchni państwo Urban wykorzystują własne warzywa i inne wyroby
ekologiczne. Całość oceniała specjalna komisja, która wizytowała wytypowane obiekty.
- Nasz lokal był oceniany jako jeden z ostatnich i komisja skomentowała tę
wizytę, że była to swego rodzaju wisienka na torcie - mówi Józef Urban.
Dla małżeństwa był to pierwszy konkurs w jakim wzięli udział. Komisja
zwracała uwagę na obejście, wygląd restauracji, hotelu, ceny, jakość jedzenia. Nagrodzono zatem nie tylko wystrój.
- Kiedyś obiekt hotelowo-restauracyjny „URBAN” ograniczał się tylko do
baru i jednej sali, wtedy wszystkim zajmował się mój zmarły brat. Taki lokal
odkupiłem od szwagierki. Była to końcówka komuny, późne lata osiemdziesiąte. Kiedy to wszystko przejęliśmy, z sali zrobiliśmy dyskotekę, a były to
czasy, gdy młodzież była znośna i pokorna. Prowadziliśmy tę dyskotekę
prawie 18 lat i potem przebudowaliśmy oborę na kolejną salkę, planując, że
będą się tutaj mieściły dwie dyskoteki - wspomina pan Józef.
Jednak już w tracie budowy małżeństwo doszło do wniosku, że druga sala
będzie wykorzystywana na wesela. I tak przez dwa lata funkcjonowały
równocześnie wesela i dyskoteki.
- Potem zrezygnowaliśmy z dyskotek i dostosowaliśmy pierwszą salę do
organizacji wesel. Następnie postanowiliśmy, iż przyda się zaplecze hotelowe. Przerobiliśmy znajdujący się na terenie dom mieszkalny i w tej chwili
możemy pomieścić w hotelu ponad 80 osób. Wciąż się rozwijamy. Rok w rok
coś się dzieje. W tej chwili w planach mamy powiększenie kuchni. Dbamy też
o bezpieczeństwo. Odgrodziliśmy miejsce by dzieci uczestniczące w weselu
nie miały okazji wyjść na ulicę. Myślę, że wygraliśmy ze względu na dbałość
o szczegóły - podsumowuje Józef Urban.
Kajetan Syguła

www.restauracja-urban.pl
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Współpraca, nie rywalizacja
Z Łukaszem Dydzikiem, Przewodniczącym Rady Gminy Komprachcice rozmawia Kajetan Syguła
- Ma Pan już doświadczenie samorządowe, jak pan myśli czym pana praca jako przewodniczącego będzie różniła się od
standardowej pracy radnego?
- W poprzedniej kadencji byłem Przewodniczącym Komisji Społecznej, na takim stanowisku człowiek nabiera doświadczenia,
jeżeli chodzi o kierowanie radą. W tej kadencji zostałem wybrany Przewodniczącym Rady Gminy i jest to wielkie wyzwanie, jest
to przecież głos radnych. Wiadomo też, że pracy przybyło. Mam teraz dyżur dwa razy w tygodniu w biurze rady, gdzie przyjmuję
interesantów tj. mieszkańców gminy. Korzystając z okazji - wszystkich zapraszam.
- Jest Pan mieszkańcem stolicy gminy, ale reprezentuje Pan Polską Nową
Wieś…
- Mieszkam jeszcze w Komprachcicach, ale wybudowałem dom w Polskiej Nowej
Wsi, dlatego zdecydowałem się startować do rady z tej miejscowości. Tam będę
mieszkał, tam moja córka chodzi do przedszkola, młodsze bliźniaczki także będą
tam uczęszczały. Mogę śmiało powiedzieć, że z tą miejscowością jestem zżyty już
całe życie. Moja mama pochodzi z Polskiej Nowej Wsi, stamtąd mam żonę.
Myślę, że nieuczciwie byłoby startować z Komprachcic, jeżeli za chwilę mam
zamiar się stąd wyprowadzić. Otworzyłem sobie tą kadencją nowy rozdział
w życiu - dla mieszkańców Komprachcic zrobiłem dużo w poprzedniej kadencji
i myślę, że nie mogę mieć sobie nic do zarzucenia. Prawie wszystko to, co sobie
założyłem cztery lata temu, zrobiłem. Teraz skupię się na nowych celach i nowych mieszkańcach, nie zapominając jednak o społeczności Komprachcic. To, że
nie będę tu mieszkał, nie oznacza, że nagle przestanę dbać o dobro tej miejscowości. Przy okazji chciałbym podziękować wyborcom Polskiej Nowej Wsi za
oddane na mnie głosy; za to, że obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem.
- Czy jest jakiś klasyczny sposób, aby radni ze sobą współpracowali, a nie
rywalizowali?
- Jestem zdania, że powinniśmy być jednością jako radni, powinniśmy być
jednym głosem i pracować dla całej społeczności. Wtedy odniesiemy sukces.
Musimy skupić się na dobru całej gminy, a nie tylko jednej miejscowości.
- Zapewne ma pan jakieś oczekiwania dotyczące tej kadencji związane
z rozwojem wsi, którą Pan reprezentuje…
- Chciałbym zwiększyć aktywność Polskiej Nowej Wsi. Zamierzam założyć
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Polska Nowa Wieś, które mogłoby pozyskać środki
europejskie pomocne w dalszym rozwoju wsi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców będę starał się o założenie monitoringu na terenie całej
miejscowości. Kolejną inwestycją będzie, mam nadzieję, modernizacja przedszkola i stworzenie oddziału żłobkowego. Chcę szukać tego, co nas łączy i budować partnerstwo, które w efekcie przyniesie sukces całej gminie.
- Czy łatwo będzie w 2015 roku zacząć realizować te plany?
- Pewne rzeczy musimy kontynuować, z tego względu, że budżet na rok 2015
został stworzony przez poprzedniego wójta. Nad koncepcją przyszłego budżetu,
na rok 2016, będziemy pracować już wspólnie z wójtem Leonardem Pietruszką.
Na pewno jeśli chodzi o Polską Nową Wieś to dużo mamy tam pracy w związku
z odbudową i budową chodników po kanalizacji. To działanie nie mogło wejść
w koszt budowy kanalizacji, więc zrealizujemy je z własnych środków. Na pewno
będziemy się starać - myślę, że razem z wójtem Leonardem Pietruszką na czele o budowę połączenia miejscowości Polska Nowa Wieś - Wawelno oraz Komprachcice - Ochodze. Tam nie ma ciągu pieszo-rowerowego, a byłby bardzo potrzebny. To nie tylko poprawi jakość komunikacji, ale także poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
- Gmina Komprachcice staje się coraz bardziej popularna jeśli chodzi o turystykę, zwłaszcza weekendową…
- W sezonie można zauważyć, jak wiele osób pojawia się u nas np. na rowerach.
Przejezdni biorą też udział w imprezach organizowanych w naszych sołectwach.
Niestety, często bywa tak, że dwie podobne imprezy odbywają się w różnych
miejscowościach, ale w tym samym czasie i trudno to pogodzić. Tworzymy więc
kalendarz imprez tak, aby na siebie nie nachodziły. Umieścimy go na pewno
w „Wieściach” i stronie internetowej Gminy Komprachcice.
- Jest pan mocno zaangażowany w pracę na rzecz gminy, czy znajduje pan czas
na realizację własnych pasji?
- Moją największą pasją jest wędkarstwo a w szczególności karpiarstwo. Utworzyłem z grupą znajomych zespół, z którym uczestniczę w różnego rodzaju
zawodach karpiowych, m.in. w eliminacjach do mistrzostw Polski. Łowimy
sportowo tzn. na zasadzie: złap, zrób zdjęcie, „buzi” i do wody. W miarę
możliwości trenujemy na moim stawie. Mam tam parę ciekawych okazów, największy złowiony w zeszłym roku miał 15.800 kg, myślę, że żyje już jakieś
trzydzieści lat. Czasami trzeba oderwać się od obowiązków. Relaksuję się także
spędzając czas z moją rodziną, która jest dla mnie najważniejsza. Im więcej mam
obowiązków i im mniej czasu dla żony i dzieci, tym bardziej doceniam wspólne
chwile. Dlatego dziękuję mojej żonie za pomoc i cierpliwość, bez jej wsparcia nie
mógłbym spełniać się jako radny.
-Dziękuję za rozmowę.

W tym i w kolejnych dwóch wydaniach „Wieści” zaprezentujemy składy
oraz plany pracy komisji Rady Gminy Komprachcice.
Niżej informacja o Komisji Społecznej, w następnych numerach: Komisja
Budżetowo-Gospodarcza oraz Komisja Rewizyjna.

Komisja Społeczna
Skład Komisji Społecznej:
Anna Bodzioch - Przewodnicząca
Maria Gwizdak
Damian Piechaczek

Agnieszka Zyzik
Krzysztof Szopa

Przewodnicząca Komisji Społecznej - Anna Bodzioch:
W tej kadencji skupimy się na kilku priorytetach: bezpieczeństwie,
ekologii, w tym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, wsparciu działań senioralnych, bezpieczeństwo na drogach m.in organizacja i oznakowanie dróg oraz bezpieczeństwo pieszych.
Chcielibyśmy jako radni robić coś więcej poza udziałem w posiedzeniach i głosowaniem. Będziemy się regularnie spotykać, a także organizować wyjazdy w teren, takie wizje lokalne, które pozwolą nam
właściwie ocenić sprawy, którymi się zajmujemy. Pozwoli to sporządzić protokół z konkretnymi wnioskami, które będziemy mogli
przedstawić wszystkim radnym i wspólnie ocenić, czy planowane
przedsięwzięcie jest realne pod względem finansowym. Wszystkie te
informacje powinny znaleźć się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Każdy z mieszkańców będzie mógł zobaczyć efekty pracy
komisji.

Wstępny plan pracy komisji społecznej na lata 2015-2018

! Analiza sytuacji seniorów w gminie Komprachcice
! Analiza realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na terenie gminy Komprachcice
! Opracowanie kierunku działania gminy w zakresie szeroko pojętych działań ekologicznych (dbałość o czystsze powietrze, dobrą
jakość wody, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, podłączanie do sieci kanalizacyjnej)
! Analiza statutów sołectw gminy Komprachcice
! Przegląd i ocena placówek oświatowych w gminie Komprachcice
(szkoły i przedszkola)
! Analiza służby zdrowia w gminie Komprachcice, w tym ocena działalności ośrodka zdrowia oraz opieki pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej świadczonej przez Caritas Diecezji Opolskiej
! Ocena poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Komprachcice
(przegląd stanu dróg , oświetlenia, organizacja i oznakowanie dróg,
bezpieczeństwo pieszych, ułatwienia dla niepełnosprawny i osób
starszych)
! Przegląd i ocena działalności Samorządowego Ośrodka Kultury
(SOK), Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej (GBP)
! Opracowanie programu działania w zakresie poprawy komunikacji
Urzędu Gminy z mieszkańcami („Wieści”, system powiadamiania
sms, bardziej komunikatywna strona internetowa urzędu oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych )
! Przegląd i analiza funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych
! Analiza działań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz analiza działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
! Analiza stopnia zadowolenia mieszkańców z zamieszkania na terenie gminy Komprachcice (przygotowanie ankiety w której mieszkańcy mogliby ocenić poszczególne dziedziny życia społecznego; ten
punkt wymaga podjęcia współpracy np. z Uniwersytetem Opolskim)
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Dwa priorytety:
ludzie i infrastruktura
Z Wójtem Gminy Komprachcice - Leonardem Pietruszką
rozmawia Dagmara Duchnowska

KOMPRACHCICE W SIECI
Trzech komprachcickich radnych: Anna Bodzioch, Agnieszka Zyzik oraz
Krzysztof Szopa prowadzą w sieci „Blog o Komprachcicach”. Poruszają
w nim tematy ważne społecznie i omawiają bieżące gminne wydarzenia.
Radni w nowoczesnej formie kontaktują się ze swoimi wyborcami.
Komprachcice.blogspot.com (do odszukania w sieci również pod nazwą
„Blog o Komprachcicach”) działa od 2014 roku.

P

omysłodawczynią powstania „Blogu o Komprachcicach”, już w poprzedniej kadencji, była Anna Bodzioch, która chciała, aby mieszkańcy dowiedzieli się, czym zajmuje się rada gminy poza posiedzeniami, czy głosowaniem, kiedy i gdzie odbywają się imprezy i inne ważne wydarzenia. Krzysztof
Szopa pomógł radnej w stworzeniu blogu, jest jego administratorem, potem
w przedsięwzięcie włączyła się Agnieszka Zyzik.
- Piszemy nie tylko o sprawach aktualnych, ale także staramy się edukować,
wyjaśniać sprawy związane z działalnością rady, konsultować społecznie
pomysły. Taka była nasza obietnica wyborcza, że będziemy na bieżąco
informować mieszkańców - mówi Anna Bodzioch, jedna z pomysłodawczyń
pisania w internecie.
Blog to nie tylko narzędzie dla obecnych mieszkańców gminy, ale także dla
osób, które obecnie mieszkają za granicą. Jak przyznają blogerzy, przytrafiły
się im już sprawy spowodowane interwencją zza granicy.
- Jak tylko dociera do nas jakaś informacja, natychmiast dajemy ją na blog.
Czasami jest nawet kilka informacji dziennie - mówi Krzysztof Szopa. - Każdy
z nas jest autorem, posty podpisujemy zawsze tak samo: Bloger.
Skrzynka mailowa, która jest podana na stronie internetowej to nie tylko
kolejna z możliwości współpracy z mieszkańcami, ale także możliwość
zgłaszania spraw, które mogą stać się tematami poruszanymi na blogu.
- Kontakt z nami jest anonimowy, wpisanie adresu mailowego - może być
wymyślony - jest niezbędny, aby uniknąć spamowania. Jednak jeśli ktoś liczy
na odpowiedź, musi wpisać poprawny adres poczty elektronicznej. Żadnych
danych nie udostępniamy - tłumaczy Krzysztof Szopa.
Radni ze „skrzynką kontaktową” wyszli także poza sieć internetową.
W Komprachcicach, przy ul. Niemodlińskiej, tuż obok Zakładu Fryzjerskiego
LUX zawisła klasyczna skrzynka, do której można wrzucać tradycyjnie
zapisane wnioski i opinie dotyczące pracy radnych. „Zgłoś sprawę swoim
radnym” już przynosi efekty.
Dagmara Duchnowska

- Wygrał Pan w pierwszej turze wyborów samorządowych i został nowym
wójtem gminy Komprachcice uzyskując prawie 62 procent wszystkich
głosów. Jednak bycie samorządowcem to dla Pana nic nowego…
- Tak, to prawda, mam doświadczenie samorządowe. W latach 1998 -2002
byłem członkiem zarządu gminy, potem przewodniczącym Rady Gminy w latach 2002-2007, zrezygnowałem, kiedy zostałem dyrektorem Publicznego Gimnazjum. Od roku 2010 do 2014 byłem radnym powiatu opolskiego.
- Jako dyrektor placówki oświatowej osiągnął Pan wiele sukcesów i wójt
Paweł Smolarek chyba nie przesadzał podkreślając zawsze, że dzięki Pana
pracy właśnie w gminie Komprachcice powstała wiodąca w województwie szkoła. Czy swoje doświadczenie menedżerskie wykorzysta Pan
teraz?
- Oczywiście, uważam, że to co wprowadzałem na stanowisku dyrektora
gimnazjum sprawdziło się w dużym stopniu. Byliśmy oceniani przez zewnętrzne instytucje, jak Opolskie Kuratorium Oświaty, ludzi, organizacje.
Ocena ta zawsze była bardzo wysoka i w moim przekonaniu gimnazjum
naprawdę wybiło się w powiecie, a może - jak mówi Wójt Senior i w województwie. W jednym z ostatnich wydawnictw województwa
opolskiego nasza szkoła jest przykładem jednego z najciekawszych i największych projektów - „E-szkoła”. Uczestniczyło w nim 111 - ze wszystkich
do tego albumu wybrano właśnie naszą placówkę. Mam nadzieję, że taki
sposób zarządzania - oczywiście dostosowany do zakresu obowiązków,
obszaru, specyfiki i finansów - wprowadzę na zasadzie „kopiuj wklej” do
swojej obecnej pracy, jako coś sprawdzonego i skutecznego.
- W poprzedniej kadencji kanalizacja zdominowała inne działania. Jakie
priorytety będą Panu towarzyszyły w tej kadencji?
- Swoje plany podzieliłem na kilka części, w tym dwa priorytety wiodące. Po
pierwsze: sam urząd gminy - czyli pracownicy, którzy są na służbie - w moim
przekonaniu na służbie dla wszystkich mieszkańców gminy Komprachcice.
Chciałbym, aby ten urząd był prawdziwie europejski i to zarówno w zakresie
samego budynku i infrastruktury, jak i obsługi. Pierwszym krokiem będzie
utworzenie - w marcu, najpóźniej pierwszego kwietnia na parterze urzędu
biuro podawcze i informacyjne. Powinniśmy wszyscy mieć świadomość, że
to my jesteśmy dla społeczeństwa, a nie odwrotnie. Mamy być pomocni
w załatwianiu spraw mieszkańców. I tak się stanie.
- A drugi priorytet?
- Za chwilę będzie można ogłosić koniec ery wójta kreta, co znaczy, że budowa kanalizacji dobiega końca. Musimy więc powoli zająć się poprawą
infrastruktury drogowej, oświetlenia - te dwa działania będą z pewnością
wiodące w tej kadencji. Zwłaszcza w tych sołectwach, które były kanalizowane w pierwszym etapie budowy kanalizacji. Nie miały szans na odbudowanie infrastruktury tak, jak te kolejne. Temat dróg w sołectwach pierwszego kontraktu - odtworzonych najtańszym sposobem - wraca jak bumerang.
- W swoim pierwszym wystąpieniu podczas sesji Rady Gminy zwracał Pan
uwagę na wagę, jaką przykłada Pan do partnerów, wspierających działania wójta…
- Pracownicy, radni, rady sołeckie i sołtysi - najważniejsi i najcenniejsi
partnerzy. Zwłaszcza rady sołeckie, sołtysi, a także społecznicy, liderzy
wiejscy - to są ludzie zaangażowani w życie swoich miejscowości, znają jej
bolączki. Nie o wszystkich sprawach, jak zerwany mostek, zapchany przepust - wiemy. Jeśli spłynie do nas wiarygodna informacja, będziemy mogli
szybko zareagować. Takiej samej współpracy oczekuję od dyrektorów
i kierowników jednostek - bo to przed nimi, w sumie zatrudniającymi ponad
200 osób i przerabiającymi - oczywiście w cudzysłowie - 80 procent budżetu
stoją największe wyzwania. Jeśli mam godnych zaufania i mocnych pod
względem merytorycznym, kompetentnych ludzi, to wiem, że wspólnie
osiągniemy sukces. Chciałbym widzieć, że ludzie ci myślą w ten sposób:
moja jednostka to jednostka gminy, a gmina to ja. Mam nadzieję, że nie
patrzą na swoje zadania jedynie przez pryzmat stanowisk.
- Dziękuję za rozmowę.
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
NA MIESIĄCE LUTY I MARZEC 2015

REJON 1

MIEJSCOWOŚCI: KOMPRACHCICE
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

HARMONOGRAMY NA KOLEJNE MIESIĄCE W NASTĘPNYCH WYDANIACH „WIEŚCI”

DNI WYWOZU
ODPADY KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE

MIESIĄC

ODPADY SEGREGOWANE

REJON 5

MIEJSCOWOŚCI: WAWELNO, ŻERKOWICE

pojemnik antracytowy
(czarny)

pojemnik z żółtą
klapą

pojemnik zielony
(z zieloną klapą)

LUTY

11, 25

19

20

MARZEC

11, 25

19*

-

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

DNI WYWOZU
MIESIĄC

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
MIESIĄC

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ

MARZEC

KOMPRACHCICE

26

LUTY
MARZEC

REJON 2

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

DNI WYWOZU
ODPADY KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE

ODPADY SEGREGOWANE

pojemnik zielony
(z zieloną klapą)

pojemnik antracytowy
(czarny)

pojemnik z żółtą
klapą

2, 16

16

-

16*

6

2, 16, 30

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

MIEJSCOWOŚCI: POLSKA NOWA WIEŚ, OSINY

MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE

ODPADY SEGREGOWANE

pojemnik antracytowy
(czarny)

pojemnik z żółtą
klapą

pojemnik zielony
(z zieloną klapą)

LUTY

9, 23

3

-

MARZEC

9, 23

3*, 31

-

MIESIĄC

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ

MARZEC

WAWELNO
ŻERKOWICE

27
27

* - TERMIN WYWOZU W CYKLU ODBIORU „CO 8 TYGODNI”
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO
W DNIU WYWOZU
UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy sprzęt
gospodarstwa domowego) należy wystawić przed posesję najpóźniej
w dniu wywozu do godziny 8:00 rano.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
MIESIĄC

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ

MARZEC

POLSKA NOWA WIEŚ
OSINY

27
25

REJON 3

MIEJSCOWOŚCI: CHMIELOWICE, DZIEKAŃSTWO
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

DNI WYWOZU
ODPADY KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE

MIESIĄC

LUTY
MARZEC

ODPADY SEGREGOWANE

pojemnik antracytowy
(czarny)

pojemnik z żółtą
klapą

pojemnik zielony
(z zieloną klapą)

2, 16

5

-

2, 16, 30

5*

-

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
MIESIĄC

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ

MARZEC

CHMIELOWICE
DZIEKAŃSTWO

25

REJON 4

MIEJSCOWOŚCI: DOMECKO, OCHODZE
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

DNI WYWOZU
MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE

ODPADY SEGREGOWANE

pojemnik antracytowy
(czarny)

pojemnik z żółtą
klapą

pojemnik zielony
(z zieloną klapą)

LUTY

10, 24

17

6

MARZEC

10, 24

17*

-

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
MIESIĄC

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ

MARZEC

DOMECKO
OCHODZE

25
26

INFORMACJA WÓJTA GMINY
Działając w oparciu o uchwałę Nr XVII/105/12 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
przypomina się mieszkańcom Gminy Komprachcice, iż zgodnie z § 20
uchwały NR XVII/105/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22
listopada 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice,
który mówi: „Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są
zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami,
w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie
ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym samodzielne wydostanie
się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani
do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką
ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego”
Apeluje się zatem, aby zapobiegać nieodpowiedzialnemu i niekontrolowanemu wypuszczaniu psów bez zachowania wymaganych
środków ostrożności, a także należycie zabezpieczyć psy trzymane na
terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz oraz
oznaczyć nieruchomość tabliczką ostrzegawczą z napisem lub wizerunkiem psa. Zwłaszcza w okresie zimowym zdarzają się przypadki
biegania dużej ilości psów po terenie wsi pomimo, iż posiadają one
właściciela.
Liczymy, że mieszkańcy posiadający psy zastosują się do w/w zaleceń.
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Gminna Biblioteka Publiczna

„Hanyska” w Komprachcicach
Helena Buchner, pisarka z niedalekiej Jełowej koło Opola
spotkała się z czytelnikami w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Komprachcicach dnia 11.12.2014 r.

H

elena Buchner mówi o sobie: z wykształcenia jestem nauczycielką,
z zamiłowania malarką, a z powołania pisarką. O tej pasji pisania, mówiła między innymi podczas spotkania z czytelnikami w GBP w Komprachcicach. Pierwszą książkę „Hanyska” napisała, gdy była jeszcze nauczycielką
w Warszawie. W tej i w kolejnych swoich książkach: „Hanyska”, „Dzieci
Hanyski” czy „Dziewczyny z Koziej Górki”, opisuje relacje powojenne pomiędzy Ślązakami, Polakami, ludźmi ze Wschodu i Zachodu, o tradycjach,
zwyczajach panujących w polskim domu, niemieckim i u kresowiaków.
Często pisze o problemie tożsamości narodowej, o wartościach, o uczuciach, jakie zachodziły pomiędzy ludźmi, którzy byli Niemcami, Polakami czy
Kresowiakami. To sytuacje powojenne, jakie miały miejsce wśród znajomych, okolicznych mieszkańców posłużyły za kanwę jej powieści.
Podczas spotkania w Komprachcicach czytała fragmenty swoich książek, co
wzbudziło szeroką dyskusję. Padały nawet uwagi, że książka „Hanyska”
powinna stać się lekturą w szkołach podstawowych, aby dzieci mogły
poznać prawdę o czasach swoich babć i dziadków. Wiele czytelniczek
poznało historię tych terenów Opolszczyzny, właśnie dzięki tym książkom
Pani Heleny Buchner. Na zakończenie pisarka przeczytała jeszcze jeden
fragment tekstu: „Jak jest dziś i jak będzie…” oraz zdradziła nam, że pisze też
współczesne bajki o opolskich miastach. Miała także wystawę swoich prac
malarskich, której komisarzem był nieżyjący już Bolesław Polnar.
mgr Barbara Langner

Wawelno

Najlepsi w województwie!
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Zbieraj baterie - chroń
środowisko” przypadło Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie.
Uczniowie zebrali najwięcej baterii i zużytych przenośnych
akumulatorów w przeliczeniu na jednego ucznia.

O

głoszony w listopadzie 2014r. przez Marszałka Województwa Opolskiego konkurs na zbiórkę zużytych baterii wywołał w szkole niemałe
poruszenie. Każdego dnia, z pomocą rodziców, uczniowie dostarczali do
szkoły kartony po brzegi wypełnione bateriami. Następnie wszystkie paczki
ważono i skrupulatnie zapisywano ilość kilogramów. Na spotkaniu podsumowującym zbiórkę w PSP Wawelno raz po raz dawały się słyszeć głosy
zdziwienia, bo nikt z wychowawców nie spodziewał się tak znacznych ilości.
Uczniowie i nauczyciele byli zadowoleni, gdy dyrektor szkoły - Monika Josek
zakomunikowała, że łącznie społeczność szkolna zebrała prawie tonę i tym
samym zajęła I miejsce w województwie opolskim.
Przedstawiciele placówki zostali zaproszeni na uroczystą galę i wręczenie
nagród do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Klasa III pod opieką pani
Gabrieli Rosiak okazała się klasą najlepiej zbierającą zużyte baterie i przenośne akumulatory, natomiast uczennicą, która najbardziej przyczyniła się
do tego sukcesu jest Kinga Dolipska.
Dyrektor i grono pedagogiczne składają serdeczne podziękowania państwu
Dolipskim za pomoc i zaangażowanie w zbiórkę.
Anna Kaczorowska

Wawelno

Nagrodzeni
Projekt edukacji regionalnej „Janko Muzykant” organizowany
przez opolski MDK dobiegł końca. Uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wawelnie wrócili z gali finałowej z wieloma
nagrodami.

T

egoroczna edycja była poświęcona tematyce Godnych Świąt, jak
niegdyś nazywano święta Bożego Narodzenia. Wycieczki, spotkania studyjne, warsztaty artystyczne oraz zadania, które dzieci wykonywały pod opieką nauczycieli w szkole zostały uroczyście podsumowane 10 grudnia 2014 r. w filii Młodzieżowego Domu Kultury
w Opolu. Podczas integracyjnego spotkania wszystkich uczestników
biorących udział w projekcie należało pochwalić się zdobytą podczas
wypraw wiedzą na temat zabytków Opola, a także zaprezentować
inscenizację dotyczącą podejmowanej tematyki. Spektakl pt. „Godne
Święta” napisany w tradycyjnej gwarze śląskiej zdobył III miejsce,
w konkursie plastycznym Młodzi artyści o Opolu i Opolszczyźnie nagrody otrzymali: Dawid Furgatz, Emilia Pyka, Patrycja Siendzielorz
oraz Justyna Neuman. Uczennica klasy V Katarzyna Kucharska zdobyła
I miejsce w konkursie literackim pt. Godne Święta w mojej rodzinie,
a wyróżnione zostały prace Alexandry Żywiołek i Jadwigi Wilk.
Nagrodzeni zostali nie tylko uczniowie, bo pani Ania Kaczorowska
przygotowała najciekawszą kartkę do Kroniki MDK dokumentującą
udział naszej szkoły w projekcie, a pani Monika Kałuża okazała się
autorką najlepszych zdjęć wykonanych podczas projektu.
Koordynatorki projektu - Monika Kałuża i Anna Kaczorowska składają
serdeczne podziękowania uczniom i rodzicom za zaangażowanie.
A. Kaczorowska, M. Kałuża
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INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY KOMPRACHCICE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając
na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących gospodarce
niskoemisyjnej, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu
inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy współudziale Gminy Komprachcice
uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne
źródła energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami
mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.
Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia
polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do
produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:
! pompy ciepła,
! instalacje solarne,
! systemy fotowoltaiczne,
! małe elektrownie wiatrowe,
na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub wielorodzinnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie wfosigw.opole.pl
Dane do kontaktu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
sekretariat@wfosigw.opole.pl
Starszy Specjalista Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150
Koordynator Zespołu Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103
lub w Urzędzie Gminy w Komprachcicach pok. nr 5 tel.77/4031712
Wnioski można składać:
! w siedzibie WFOŚiGW,
! za pośrednictwem poczty,
! w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach.
Wójt Gminy
Leonard Pietruszka

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
W myśl ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, azbest należy do
grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje
takie podlegają sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu szczególnych środków
ostrożności w trakcie przemieszczania, usuwania i dalszego wykorzystywania. Przepisy nie tylko zabraniają wprowadzanie azbestu do obrotu, ale także powtórnego
wykorzystania.
W związku z tym celem przyśpieszenia procesu eliminowania azbestu z obiektów
budowlanych znajdujących się na terenie gminy Komprachcice, Urząd Gminy
w Komprachcicach planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania
azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace
z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Osoba fizyczna ponosiłaby wówczas jedynie 15% kosztów.
W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków zainteresowanych mieszkańców
w terminie do 13.02.2015 r. Liczy się kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje
w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy - pok. nr 5 lub pod numerem
tel.: 77 403 17 00 lub 77 403 17 12
Uwaga: nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2015 r.
Wójt Gminy
Leonard Pietruszka
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadania związanego
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Komprachcice
Część A - wypełnia Wnioskodawca/y*
1. Dane Wnioskodawcy/ów* i adres realizacji zadania:
1) imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy/ów*: ……………………………...............……
…………………...................................……………………………………………………………………..
2) pełny adres zamieszkania bądź siedziba Wnioskodawcy/ów*: …….......……………...
…………………………...................................……………………………………………………………..
3) telefon kontaktowy: ……..........................………………………………….……………………….
4) seria i nr dowodu osobistego: ….....................…………………………………………………...
5) wydany przez: …….........................…………………….…………………………………………......
6) PESEL: ..................................………………………………………………………………………………
7) dokładny adres nieruchomości objętej usuwaniem azbestu (ulica, nr posesji,
obręb ewidencyjny, nr działki ewidencyjnej): ........…………………………………………….
..................................………………………………………………………………………………………...
2. Opis realizacji zadania:
1) miejsce, z którego usuwany będzie azbest (dom/budynek/gospodarczy/garaż/
inne*)(jakie): .....................………………………………………………………………………………..
2) rodzaj powierzchni (pokrycie dachowe/elewacja/inne*)(jakie): ………………..........
…………………………...................................……………………………………………………………..
3) rodzaj wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo-cementowe dla
budownictwa/płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie/
inne*)(jakie): ……………......…......................……………………………………………………......
oraz ich powierzchnia podana w m2 : ...…………………………….....m2 i powierzchnia
dachu w m2 ..............................................................................m2
4) stopień uszkodzenia (mały, średni, duży) ……….........................…………………………..
3. Zakres zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości:
1) demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest*,
2) transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia,
3) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na
uprawnionym składowisku lub utylizacja azbestu przez uprawniony zakład.
4. Oświadczam/y*, że:
1) zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest zostaną
wykonane przez przedsiębiorcę (wyspecjalizowaną firmę) posiadającego
przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia,
2) nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Urzędu Gminy Komprachcice,
3) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli faktycznego wykonania inwestycji,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych
w celu weryfikacji złożonego wniosku.
........…………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy/ów*)
Część B – wypełnia Referat ds……………………….Gminy Komprachcice
Opinia Wydziału………………………………………………
……………………………………
(data i podpis)
Zatwierdzam:
………………………….…
*niepotrzebne skreślić

