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Zamknięta szkoła nie oznacza epidemii

W połowie października gminę obiegła wiadomość, że obie szkoły działa-
jące w stolicy gminy zostały zamknięte z powodu epidemii. Czy tak było?

Co w takim razie faktycznie się stało?

W jaki sposób można się uchronić przed zachorowaniem?

Czyli nie meningokoki, jak niektórzy sugerowali?

W jaki sposób będziecie starali się prowadzić profilaktykę chorób
wirusowych?

- Dementuję takie pogłoski, szkoła nie została zamknięta z powodu
epidemii.

- Wiedzieliśmy o jednym przypadku zachorowania na wirusowe zapalenie
opon mózgowych. W czwartek 09.10.2014 r. otrzymaliśmy informację od
rodzica, że drugi uczeń naszej szkoły także zachorował. Dlatego też w piątek
rano zorganizowałem apel dla wszystkich uczniów. Zaprosiłem pielęgniarkę
z Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach, aby przypomniała gimnazjalistom
zasady higieny, których należy przestrzegać, aby zmniejszyć ryzyko
zachorowania.

- Uczniowie dowiedzieli się, że choroba ta przenoszona jest drogą
kropelkową. Pielęgniarka przypomniała o częstym myciu rąk, zasłanianiu
ust w trakcie kichania i kaszlenia, a także ostrzegła przed dzieleniem się
kanapkami i piciem z jednej butelki, wspólnym paleniem papierosa .
W piątek konsultowałem się z Sanepidem, który podpowiedział że dobrym
sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby jest rozproszenie
uczniów. Dzień Edukacji Narodowej miał być dniem wolnym od zajęć
edukacyjnych. W związku z tym ustaliliśmy dniem wolnym także ponie-
działek, 13 października (zamiennie za 05.06.2015 r.) Decyzja konsultowana
była z organem prowadzącym szkołę. Ustaliliśmy w ten sposób cztery dni
wolne od zajęć w szkole (sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek). Decyzja
o zamknięciu szkoły została więc podjęta przeze mnie, a nie przez Sanepid.

- Meningokoki to bakteria, a my mieliśmy do czynienia z wirusem.

- Zwiększamy liczbę godzin wychowawczych, podczas których będziemy
przypominać o zasadach higieny. Zaprosimy również pielęgniarkę,
kosmetyczkę i inne osoby, które pomogą uczniom podejmować właściwe
decyzje dotyczące dbania o własne zdrowie. Mamy nadzieję, że w tych
działaniach wesprą nas również rodzice. Na przyszłość proszę wszystkich
zainteresowanych danym problemem, aby w takich sytuacjach jaka miała
miejsce nie poszukiwali informacji na portalach społecznościowych,
natomiast szukali rzetelnych komunikatów, podawanych przez służby do
tego powołane, jak np. Sanepid, Kuratorium Oświaty czy szkoła. Nie
powinno się słuchać tych, którzy ze względu na niedostateczną wiedzę lub
poszukiwanie wrażeń sieją panikę.

Z Leonardem Pietruszką, dyrektorem Publicznego Gimnazjum

w Komprachcicach rozmawia Dagmara Duchnowska
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MSZA ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Z UDZIAŁEM KS. KAPELANA X BRYGADY LOGISTYCZNEJ
W OPOLU

UROCZYSTY APEL (PARKING ZA KOŚCIOŁEM, W PRZYPADKU
NIEPOGODY W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ)

SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI: BIEG ORAZ NORDIC WALKING
(UCZESTNICZĄ UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJALIŚCI ORAZ KATEGORIA „OPEN” - DOROŚLI)

DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOMPRACHCICACH LEONARD PIETRUSZKA

DOWÓDCA 91 BATALIONU LOGISTYCZNEGO PŁK WIESŁAW ZAWIŚLAK

GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
GODZ. 10.00

GODZ. 11.00

GODZ. 12.00

ZAPRASZAJĄ

Z UDZIAŁEM KOMPANII HONOROWEJ, JEDNOSTEK OSP, MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ,
PRZEDSTAWICIELI UCZNIÓW PODSTAWÓWEK I PRZEDSZKOLI.

MAGNOLIE DLA ATTONARE
Starosta opolski - Henryk Lakwa - wręczył doroczne
nagrody dla wyróżniających się osobowości życia
publicznego. W kategorii „Pro Publico Bono” za
działalność społeczną i charytatywną nagrodził
zespół Attonare z Komprachcic.

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 6

Rekord Guinnessa w liczbie dzieci jednocześnie szczotkujących
zęby od 30 września 2014 roku należy do Polski!!!

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 7

PRZEDSZKOLAKI Z OCHÓDZ BRAŁY UDZIAŁ
W USTANAWIANIU REKORDU GUINNESSA!
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Z przykrością informujemy, że w wieku 63 lat odeszła od nas

Wieloletnia pracownica Urzędu Gminy w Komprachcicach,
która przepracowała wraz z nami 14 lat na stanowisku

inspektora ds. zamówień publicznych
Rodzinie i przyjaciołom

składamy najszczersze kondolencje.

Pani Irena Stańczyk - Kurpierz

Wójt Gminy Komprachcice
Paweł Smolarek

Pracownicy Urzędu Gminy
w Komprachcicach

oraz

Serdeczne podziękowanie

ś.p. Agnieszki Niestrój

wszystkim parafianom, księżom, delegacjom oraz siostrom
zakonnym za obecność, wsparcie, modlitwę, wyrazy

współczucia, złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w  pogrzebie

w smutku i bólu składają:
mąż Józef z rodziną

PŁAĆ PODATKI TAM, GDZIE MIESZKASZ

Szanowni Mieszkańcy Gminy Komprachcic, jeśli chcecie, aby
otoczenie naszych domów było bardziej estetyczne, drogi bezpieczne
i równe, szkoły doinwestowane, a obiekty użyteczności publicznej
o odpowiednim standardzie - czas wesprzeć te działania.

Paweł Smolarek
Wójt Gminy Komprachcice
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wracam się do wszystkich mieszkańców Gminy Komprachcice, którzy
wybrali ten teren, aby tu właśnie żyć, by rozliczyli się z fiskusem

z rocznego podatku wg. miejsca faktycznego zamieszkania.

amiętajmy, że prawie 37,67% wartości zapłaconego przez podatnika
do urzędu skarbowego podatku dochodowego zostaje przekazane

do gminy, którą podatnik wskazał, jako miejsce swojego zamieszkania.
Samorząd pieniądze te przeznacza między innymi na finansowanie
placówek oświatowych, przedsięwzięć inwestycyjnych, remonty itp.
Nowi mieszkańcy wybrali naszą gminę ze względu na jej szybki rozwój
i wysoki standard życia - jeśli samorząd gminy ma utrzymać ten kierunek
i poziom, musi mieć na to odpowiednie środki.

chwili obecnej bardzo widoczne jest zjawisko, w którym to
mieszkańcy Gminy Komprachcice posiadają meldunek w innym

miejscu, np. mieście Opolu. W związku z tym faktem osoby takie
dokonują rozliczenia w I Urzędzie Skarbowym w Opolu, a Miasto Opole
otrzymuje z tego tytułu udział w ich podatku dochodowym.

rzypominam, iż według ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skar-

bowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie - według
miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym
wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana np.
w mieście Opolu, ale faktycznie zamieszkująca w Gminie Komprachcice,
powinna rozliczyć się z fiskusem właśnie tutaj.

amiętajmy, że miejsce zameldowania ma charakter administracyjny.
Określenie miejsca zamieszkania jest niezależne od dopełnienia

obowiązku meldunkowego. Zameldowanie w jednej miejscowości nie
stoi na przeszkodzie, by osoba uprawniona miała gdzie indziej miejsce
zamieszkania.

ając na uwadze interes Naszej Gminy zwracam się do wszystkich
mieszkańców Gminy Komprachcice rozliczających się wg. miejsca

zameldowania innego jak teren Gminy Komprachcice, aby poinformowali
fiskusa, gdzie jest ich faktyczne miejsce zamieszkania. Powinni tego
dokonać do końca 2014 roku na formularzu ZAP-3, który załączamy do
niniejszego wydania „Wieści Gminy” (składają go tylko osoby nieprowa-
dzące działalności gospodarczej). Ważnym jest, aby zgłoszenie ZAP 3
wpłynęło do Urzędu Skarbowego do końca 2014 roku, gdyż w innym
wypadku udział w podatku za rok 2014 w całości zasili budżet samorządu
odpowiadającemu miejscu zameldowania a nie zamieszkania. Dzięki
temu, niespełna 37,50% wartości zapłaconego przez podatnika do
urzędu skarbowego podatku dochodowego zostaje przekazane do Gminy
Komprachcice, a środki te umożliwią dalszy dynamiczny rozwój naszej
gminy. Zgłoszenie ZAP-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym
dla aktualnego adresu zamieszkania - w przypadku Gminy Komprachcice
jest to II Urząd Skarbowy, 45-358 Opole, ul. Cementowa 6.

hciałbym również podziękować w tym miejscu wszystkim miesz-
kańcom Gminy Komprachcice, którzy już rozliczają się z podatku

dochodowego w II Urzędzie Skarbowym (według miejsca zamieszkania),
mimo posiadanego meldunku w innym miejscu niż teren Gminy Komp-
rachcice.
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Budowa sieci kanalizacyjnej zmierza ku końcowi. Mieszkańcy gminy Komprachcice,
a zwłaszcza tych miejscowości, w których realizowane są bieżące kontrakty, za
pośrednictwem redakcji „Wieści Gminy Komprachcice” zadają pytania jednostce
realizującej projekt, czyli opolskiej spółce WiK. Na stronie 4 podajemy informację
o stawkach za ścieki.

1. Jakie obecnie są realizowane na terenie gminy Komprachcice przez spółkę WiK
kontrakty?

2. Dlaczego część mieszkańców danej ulicy została ujęta w określonym kontrakcie,
a inni nie?

3. Na kiedy zaplanowany jest koniec robót w poszczególnych wsiach: Ochodze,
Domecko, Wawelno?

4. Czy koniec prac inwestycyjnych realizowanych w ramach kontraktów oznacza
automatyczne podłączanie się domów do sieci?

5. Jakie warunki będą musieli spełnić mieszkańcy, aby zacząć korzystać z sieci
kanalizacji sanitarnej?

Na terenie gminy Komprachcice obecnie są realizowane trzy Kontrakty, z czego dwa
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) współfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności i jeden realizowany przez
Spółkę WiK w Opolu ze środków własnych gminy Komprachcice. Wszystkie kontrakty
obejmują realizację kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komprachcice - Ochodze,
Wawelno, Domecko. Realizacja Kontraktów w ramach POIiŚ dobiega końca.
Natomiast zadanie realizowane przez Spółkę WiK jest nadal kontynuowane w miej-
scowości Ochodze (ul. Jeleniowa, Prószkowska, Górna, Osiedle, Dębowa, Sosnowa,
Borówkowa), Domecko (ul. Młyńska i część Cmentarnej), Pucnik (ul. Jaśkowska),
a uruchomienie sieci planowane jest w II kwartale 2015 r.

Zadecydował o tym wymagany w szczegółowym opisie priorytetów POIiŚ wskaźnik
koncentracji, tj. min. ilość mieszkańców przypadająca na 1 km budowanej sieci. Na
etapie składania wniosku o dofinansowanie nie wszystkie ulice spełniały dane
kryterium.

Ostatecznie całość prac ma zostać zakończona w kwietniu 2015 r, z czego zdecydo-
wana większość została zrealizowana lub zostanie niebawem ukończona. Mieszkańcy
zostaną na bieżąco poinformowani o możliwości podłączenia się do nowowybu-
dowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Koniec prac inwestycyjnych nie oznacza automatyczne podłączanie się domów do
sieci. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, należy zgłosić zakończenie
budowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego i, o ile organ ten nie wniesie
sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia decyzji można przystąpić do użytko-
wania wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacje, co należy spełnić aby zacząć korzystać z sieci będą przekazywane miesz-
kańcom na bieżąco przez ZGKiM, Urząd Gminy, WiK sp. z o.o. w Opolu a także soł-
tysów. Na terenie gminy czynności związane z wydawaniem warunków podłączenia,
odbiorami przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz zawieraniem umów na odbiór ścieków
w imieniu WiK w Opolu sp. z o.o. będą realizowane przez ZGKiM w Komprachcicach.
Wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej od budynku do istniejącej studzienki na
granicy nieruchomości leży po stronie właściciela nieruchomości. Ponadto WiK
w Opolu sp. z o.o. już rozpoczęła kampanię informacyjną dla mieszkańców gmin
objętych Projektami za pośrednictwem wydania specjalnego NTO w dniu 14.08 br.
Dodatek ten został bezpłatnie dostarczony do każdej posesji na terenie poszcze-
gólnych gmin, w tym gminy Komprachcice.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
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ostatnich dniach pojawiło się wiele doniesień prasowych nt. jakości
wody dostarczanej przez Związek Gmin PROKADO. Z przykrością

stwierdzam fakt, iż wszyscy staliśmy się ofiarami manipulacji prasowych.
Gmina Komprachcice, jak również Związek Gmin PROKADO nigdy nie
informowała o skażeniu wody bakteriami e.Coli.

wiązek Gmin PROKADO, który dostarcza nam wodę, regularnie (co 2
dni) przekazuje próbki wody do badań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzkiego Sanepid natychmiast, w drodze decyzji, nakazuje zamknąć ujęcia
wody i dostarczać wodę z innych źródeł, albo np. beczkowozami. Taki
przypadek może nastąpić, gdy w wodzie pojawią się np. chorobotwórcze
bakterie e.Coli. Sytuacja taka w naszym wodociągu nie miała jeszcze nigdy
miejsca.

miesiącu sierpniu na podstawie przeprowadzonych badań próbki
wody, Sanepid w drodze decyzji nakazał Związkowi Gmin PROKADO

poinformowanie społeczeństwa o konieczności przegotowywania wody do
spożycia. Było to spowodowane faktem pojawienia się bakterii z grupy Coli.
Choć bakteria ta nie jest formą chorobotwórczą typu e.Coli, Sanepid zalecił
przegotowywanie wody i taką informacje przekazaliśmy mieszkańcom
w następujących formach: strona internetowa, tablice ogłoszeń. Dnia 26
września oraz 10 października Związek Gmin PROKADO otrzymał informację
z Sanepidu, wskazującą na pogorszenie się jakości wody. Wynikało z niej
bezpośrednio, iż nie wykryto jakichkolwiek bakterii e.Coli, natomiast poja-
wiły się bakterie z grupy Coli. Nie czekając na decyzję Sanepidu Związek
Gmin Prokado rozpoczął chlorowanie wody, ponowiono również komunikat
o pogorszeniu się jej jakości - wyniki tamtych badań znajdują się poniżej.

Z

Niestety, w doniesieniach prasowych pojawiły się informacje, które nie
miały żadnego pokrycia w wynikach badań Wojewódzkiej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Dziennik informował o pojawieniu
się bakterii coli i informował, iż woda nie nadaje się w sposób bezpośredni
np. do mycia zębów lub owoców. Jestem tym faktem zdziwiony, ponieważ
redakcja dziennika otrzymała wcześniej informacje o braku skażenia wody
bakterią e.Coli. Ubolewam nad faktem, iż stali się Państwo ofiarami
nieprawdziwych informacji prasowych, a tym samym zostali Państwo
narażeni na niepotrzebne koszty związane z zakupem wody butelkowanej.

yjaśniam, iż w wodociągu dostarczającym Państwu wodę znajdo-
wała się bakteria, która w żaden sposób nie zagrażała życiu miesz-

kańców. Ilość tej bakterii mieściła się w granicy przedziału ufności, tzn.
ewentualna niepewność, co do wyniku nie uwzględnia składowych doty-
czących pobierania i transportu próbek (potocznie nazywany błędem
próby). Komunikat dotyczący konieczności gotowania wody do celów
spożywczych wynikał z działań profilaktycznych.

ak poinformował nas Związek Gmin PROKADO nie są znane bezpośrednie
przyczyny pogorszenia się jakości wody w Studni nr 1, dlatego występuje

chlorowanie wody i trwają prace naprawcze tejże studni, która jest wyłą-
czona z użytkowania i nie tłoczy wody.

W

J
Paweł Smolarek

Wójt Gminy Komprachcice

Mieszkańcy Gminy Komprachcice

Na pytania Czytelników odpowiedzi przygotowali pracownicy Oddziału Higieny
Komunalnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

Jakie właściwości powinna posiadać woda zdatna do spożycia przez ludzi?

Co może oznaczać zmiana barwy wody płynącej z kranu?

Skąd w ogóle pojawiają się zanieczyszczenia?

Badana woda musi spełniać wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organo-
leptyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszczalna liczba bakterii Escherichia coli, Enterokoków
oraz bakterii z grupy coli w 100 ml wody wynosi zero. Bakterie grupy coli nie powinny
występować w dostarczanej wodzie. Stwierdzenie ich obecności sugeruje nieodpowiednie
jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych
w wodzie. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli stwierdzana jest warunkowa przy-
datność wody do spożycia (pod warunkiem prowadzenia procesów skutecznej dezynfekcji,
a w celu zwiększenia bezpieczeństwa nakazane jest używanie wody po przegotowaniu).
Natomiast w przypadku wykrycia bakterii Escherichia coli wydawany jest zakaz wyko-
rzystania wody do celów spożywczych.

Zmiana barwy może wskazywać na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, ale zazwyczaj zwią-
zana jest z obecnością żelaza lub manganu w wodzie. Parametry te w dopuszczalnych
ilościach nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednakże mogą wpływać na powsta-
wanie niekorzystnych i nieakceptowanych przez konsumentów cech wody. Uciążliwość
polega na plamieniu, brudzeniu urządzeń sanitarnych oraz prania. Ponadto, mogą wpływać
na smak przygotowywanych potraw. Jednakże, brak negatywnych cech organoleptycznych
nie gwarantuje bezpiecznej wody pod względem mikrobiologicznym. Bakterie w wodzie są
niewidoczne, a ich obecność stwierdzamy w wyniku przeprowadzanych badań laborato-
ryjnych.

Przyczyną występowania zanieczyszczeń w wodzie może być nieskuteczne uzdatnianie, pro-
ces dystrybucji poprzez wystąpienie m.in. awarii na sieci wodociągowej oraz niewłaściwy
stan instalacji wewnętrznych budynku. Ponadto, często zanieczyszczane są źródła, ujęcia
wody do których zanieczyszczenia dostają się np. podczas wiosennych roztopów lub z gospo-
darstw domowych. Dlatego, bardzo ważne jest zabezpieczenie systemu zaopatrzenia
w wodę oraz ochrona źródeł wody.

Sieć jest bezpieczna

- Sieć wodociągowa, którą my eksploatujemy jest bardzo długa, odległość
pomiędzy ujęciem w Zimnicach a Dąbrową dochodzi do 40 km, woda może więc
płynąć do celu nawet 72 godziny. Przez ten czas może się coś wydarzyć, woda jest
po prostu „żywa”. Nasze wodociągi są trzy razy krótsze od wodociągów opol-
skich, ale opolskie sprzedają 11 razy więcej wody, czyli przepływ wody jest tam
bardzo szybki, u nas wolniejszy, zwłaszcza na początku sieci, gdzie przekrój rury
jest największy.

W przypadku wyników, które sugerują, że jakość wody odbiega od normy
podejmujemy decyzję o chlorowaniu wody. Dopuszczalna zawartość środka
dezynfekującego w trakcie takich działań, to 0,3 miligrama chloru w litrze, my
zazwyczaj stosujemy 0,1-0,2, ale nasi mieszkańcy oczywiście szybko zauważają
różnicę - zapach, czasami smak - nie są przyzwyczajeni do wody chlorowanej. Nie
ma jednak powodu do niepokojów, ta metoda - stosowana na całym świecie
i bardzo popularna - jest nieszkodliwa, a bardzo skuteczna. Każdy z nas ma
w organizmie ok. 100 miligramów chloru, który zresztą też ma działanie
dezynfekujące.

Pojawienie się czasami w badaniach 1,2 bakterii z grupy coli może nic nie
znaczyć, może też być tak zwanym błędem wynikającym z okoliczności
towarzyszących pobieraniu próbek. Nawet na dłoniach w każdej chwili
przenosimy mnóstwo bakterii. Wystarczy, że z idealnie czystej wody zrobimy
herbatę i wkroimy tam plasterek cytryny i już mamy w niej bakterie.
Z pewnością nie było żadnego powodu, żeby podnosić alarm, bo wyniki badań
nie stanowiły żadnego zagrożenia dla zdrowia, a tym bardziej dla życia
mieszkańców.

Woda dostarczana siecią wodociągową jest wodą czystą, można tak kolok-
wialnie powiedzieć. Zdarzają się natomiast zanieczyszczenia w instalacjach
domowych. Mało tego, są jeszcze mieszkańcy, którzy korzystają - w zasadzie
nielegalnie - z własnych ujęć. Woda ze studni, tłoczona hydroforem na pewno
jest mocno zanieczyszczona bakteriologicznie i chemicznie, można tam znaleźć
całą tablicę Mendelejewa. I na nic się zdadzą tłumaczenia, że te ujęcia wody ze
studni mają jakieś zabezpieczenia, które ponoć chronią sieć wodociągową.
Wystarczy awaria zaworu zwrotnego, aby woda ze studni dostała się do sieci
i wtedy nawet cała miejscowość może mieć zanieczyszczoną bakteriologicznie
wodę. Na szczęście w naszej gminie do takiej sytuacji nie doszło, ale zdarzały się
w gminach ościennych.

mówi Henryk Wodausz - dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach:

Bakteria e.Coli nigdy nie wystę-
powała w wodzie dostarczanej
na terenie gminy Komprach-
cice. Ilość bakterii Coli
w badanych w październiku
próbkach mieściła się w granicy
przedziału ufności, tzn. ewen-
tualna niepewność, co do
wyniku nie uwzględniała skła-
dowych związanych z pobie-
raniem i transportem próbek
(potocznie nazywany to
„błędem próby”).
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Zakończyła się procedura naboru na stanowisko kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach.

Nowym kierownikiem została pani Izabela Rosiek, która spełniła
wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

oraz wykazała się odpowiednim doświadczeniem i niezbędną wiedzą do
zajmowania tego stanowiska.
Dotychczasowa kierownik - pani Weronika Gast odchodzi na emeryturę.

Dag

Nowy kierownik USC

OGŁOSZENIE
Gmina Komprachcice w ramach przeprowadzonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów na realizację
projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice będzie kluczo-
wym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony
i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii
zgodnie z wymogami unijnymi. Tylko gminy posiadające Plan gospo-
darki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie przed-
sięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 np. na działania
termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy
dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków
mieszkalnych.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budyn-
ków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i
zwrotne przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych
potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Ankieta nie jest
żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi
ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej
produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do
stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania.

Obok ankieta do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy
Komprachcice.

Za wszelką współpracę mieszkańcom Gminy serdecznie dziękujemy.

M

P

P

ieszkańcy Gminy Komprachcice, chciałbym poinformować Państwa,
iż w trakcie rozmów prowadzonych z przedstawicielami WiK Opole

Sp. z o.o. uzyskałem informację o nowej taryfie za odbiór ścieków dla
naszych mieszkańców, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.
Wynika to z faktu, iż Gmina Komprachcice realizując projekt budowy
kanalizacji stałą się udziałowcem Spółki WiK. W związku z tym wysokość
stawki za m ścieków dla mieszkańców miasta Opola i gminy ościennych jest
ustalana corocznie Uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków dla miasta Opola oraz taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
m.in. gminy Komprachcice na podstawie porozumienia międzygminnego
z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia miastu Opole zadań
z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów
gmin ościennych.

świetle powyższych uregulowań oraz warunków określonych dla
dofinansowania projektów wspólnej inwestycji m. Opola, gmin

ościennych i spółki WiK cena za odprowadzenie 1 m ścieków będzie w 2015
roku ujednolicona dla mieszkańców miasta Opola i gmin ościennych
objętych Projektem Trias Opolski etap II i III.

odjęte decyzje są korzystne dla użytkowników sieci kanalizacji sani-
tarnej (szczególnie dla gospodarstw domowych), dla których zlewnią

jest oczyszczalnia ścieków w Opolu. Konsekwencje tej współpracy są jedy-
nym i najlepszym rozwiązaniem dla ochrony środowiska.

odsumowując, informuję Państwa iż zaproponowana przez WiK taryfa
za odbiór ścieków dla naszych mieszkańców, która musi zostać przyjęta

jeszcze Uchwałą Rady Miasta Opola w roku 2015, wyniesie 4,23 zł za m
ścieków. W chwili obecnej stawka za m ścieków wynosi 7,03; obniżka o 2,80
zł za m będzie dla Państwa z pewnością znacząca.

W

Paweł Smolarek
Wójt Gminy Komprachcice

Nowa taryfa za ścieki
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Nr
obwodu Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

2

3

4

5

6

7

8

Komprachcice ulice:
A. Szymańca, E. Osmańczyka,
Kolejowa, Krótka, Ochodzka,
P. Gwoździa, P. Poliwody, Polna,
Rolnicza, R. Tomechny, Stawowa,
S. Koszyka, Wojskowa, Cicha,
Fabryczna, Jeleniowa, Klasztorna,
Ks. Prałata B. Bilińskiego, Prószkowska,
Szeroka, Torowa

Wsie: Chmielowice, Żerkowice

Wieś Ochodze

Wieś Domecko

Wieś Polska Nowa Wieś

Wieś Wawelno

Wieś Osiny, Dziekaństwo

Komprachcice ulice:
Bursztynowa, Chróścińska, Cmentarna,
Kościelna, Krzyżowa, Opolska, Sienna,
Słoneczna, Szkolna, Szmaragdowa,
Diamentowa, Turkusowa, Perłowa,
Rubinowa, Szafirowa, Stokrotek,
Kwiatowa, Lipowa, Niemodlińska,
Ogrodowa, Piaskowa, Pocztowa,
Sportowa

Urząd Gminy w Komprachcicach
Komprachcice, ul. Kolejowa 3
(lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych)

Obwodowa Komisja Wyborcza
wyznaczona dla celów głosowania
korespondencyjnego (okręg nr 1)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Chmielowicach, ul. Nyska 1

Publiczna Stowarzyszeniowa
Szkoła Podstawowa
w Ochodzach, ul. Opolska 34

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Domecku, ul. Opolska 52

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Polskiej Nowej Wsi,
ul. Lipowa 56

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wawelnie, ul. Nowowiejska 14

Świetlica w Osinach,
ul. Opolska 20
(lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych)

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach,
ul. Niemodlińska 2
(lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 10 października 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1i art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz. 1016
i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz.180,
poz. 1072) w związku z Uchwałą Nr XIII/74/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia
24 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych, podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach
i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz obwodowej komisji wyborczej
wyznaczonej przez Wójta do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.
st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarzą-
dzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

�

�

�

�

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy; 2) niezdolności do
samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie
o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy; 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 3)
orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy
inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą
Nr 1 z siedzibą w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3. Komisja ta obsługuje okręg
wyborczy nr 1 i nr 2, z czego okręg wyborczy nr 1 wyznacza się do celów głosowania
korespondencyjnego.
Głosowanie w lokalach wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. odbywało się będzie
w godzinach 7.00-21.00.

Wójt Gminy Komprachcice
/-/ Paweł Smolarek

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 22 października 2014 r. zmieniające Obwieszczenie Wójta
Gminy Komprachcice z dnia 1 września 2014 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do
Rady Gminy Komprachcice, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112 ze zm.) w związku z uchwałą nr XIII/73/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 maja
2012 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ich granice, numery
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28
czerwca 2012 r., poz. 908), zmienioną uchwałą nr XXIX/191/14 Rady Gminy Komprachcice
z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy
Komprachcice do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 12 marca 2014 r. poz.
705) - podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Komprachcice, zarządzo-
nych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr Liczba radnych
wybieranych
w okręgu wyborczym

okręgu Granice okręgu wyborczego
wyborczego

1 Komprachcice ulice: Alojzego Szymańca, Edmunda 1
Osmańczyka, Kolejowa, Krótka, Ochodzka, Pawła
Gwoździa, Piotra Poliwody, Polna, Rolnicza, Romana
Tomechny, Stawowa, Szymona Koszyka, Wojskowa.

2 Komprachcice ulice: Cicha, Fabryczna, Jeleniowa, 1
Klasztorna, Ks. Prałata B. Bilińskiego, Prószkowska,
Szeroka, Torowa.

3 Komprachcice ulice: Bursztynowa, Chróścińska, 1
Cmentarna, Kościelna, Krzyżowa, Opolska, Sienna,
Słoneczna, Szkolna, Szmaragdowa, Diamentowa,
Turkusowa, Perłowa, Rubinowa, Szafirowa, Stokrotek.

4 Komprachcice ulice: Kwiatowa, Lipowa, Niemodlińska, 1
Ogrodowa, Piaskowa, Pocztowa, Sportowa.

5 Chmielowice ulice: Azalii, Chabrów, Cicha, Konwalii, 1
Maków, Narcyzów, Niemodlińska, Niezapominajek,
Podmiejska, Pogodna, Stokrotek, Tulipanów,
Wieś Żerkowice.

6 Chmielowice ulice: Cmentarna, Krótka, Łąkowa, Nowa, 1
Nyska, Ogrodowa, Opolska, Różana, Róży Wiatrów,
Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Wiśniowa,
Zarzecze, Zielona, Jaśminowa,  Aleja Dębowa,
Poziomkowa, Cynamonowa, Imbirowa, Waniliowa.

7 Chmielowice ulice: Dworcowa, Ligonia, Lipowa, 1
Orzechowa, Osiedlowa, Parkowa, Polna, Przedszkolna,
Rzeczna, Torowa, Wiejska, Wojciecha Korfantego,
Wschodnia, Zamknięta, Kalinowa, Olchowa, Prosta,
Cedrowa, Lawendowa.

8 Ochodze ulice: Borówkowa, Dębowa, Górna, Leśna, 1
Myśliwska, Ogrodowa, Osiedle, Sarnia, Sosnowa,
Świerkowa.

9 Ochodze ulice: Hibnera, Łąkowa, Młyńska, Opolska, 1
Prószkowska, Stawowa, Średnia, Jeździecka, Brzozowa.

10 Domecko ulice: Cmentarna, Górna, Jaśkowska, 1
Opolska od nr 74 do końca i od nr 101 do końca,
Prószkowska, Słoneczna, Zielona.

11 Domecko ulice: Dworska, Młyńska, Opolska od nr 1 do 1
99 i od nr 2 do nr 72, Polna, Zamkowa, Na Porembie,
Brzozowa*.

12 Polska Nowa Wieś ulice: Chróścińska, Kościelna, Leśna, 1
Lipowa od nr 2 do nr 84 i od nr 1 do nr 53, Łąkowa,
Polna, Rolnicza Rynkowa, Szczerkowa, Szeroka.

13 Polska Nowa Wieś ulice: 22 Lipca, Lipowa od nr 55 do 1
końca i od nr 86 do końca, Lotniskowa, Młyńska, Nowa,
Ogrodowa, Osadnicza, Sadowa, Siedliskowa, Sienna,
Słoneczna, Stawowa, Zagórna, Zielona.

14 Wieś Wawelno. 1

15 Wsie: Osiny, Dziekaństwo. 1

* UWAGA! W okręgu wyborczym nr 11 Domecko dopisuje się ulicę o nazwie Brzozowa w związku
z pominięciem jej w uchwale nr XXIX/191/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. oraz
w Obwieszczeniu Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 września 2014 r.
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, pokój
103 - I piętro, tel. 77 403 17 23

Wójt Gminy Komprachcice
/-/ Paweł Smolarek

Nr
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych
wybieranych
w okręgu wyborczym
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Muzyka chrześcijańska to zarówno podniosłe utwory kościelne, jak i te
bardziej popularne (w duchu posoborowym), do których kręci się teledyski
i które śpiewa się na młodzieżowych rekolekcjach. Na komprachcickim
przeglądzie muzyki religijnej zaprezentowano szeroki repertuar.

W - mówi Renata Gliniorz, instruktor z Samo-
rządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. -

Jak podkreśla nasza rozmówczyni, pozyskiwanie chętnych na tego rodzaju
tematyczne festiwale nie jest łatwe, więc każda osoba startująca spoza Opol-
szczyzny jest na wagę złota.
-

- zaznacza Renata Gliniorz.
Jeśli chodzi o repertuar, uczestnicy przeglądu zaprezentowali bardzo różne
utwory. Piosenki chrześcijańskie mają bowiem to do siebie, że duża część
z nich funkcjonuje w obiegu pielgrzymkowo-oazowym w oderwaniu od autora.
Gdy tylko utwór okazuje się chwytliwy, staje się zaraz własnością ludu, zaś
o prawa autorskie nikt nie dba, bo przecież śpiewa się na chwałę Pana (autor

tym roku jest to już XVI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze
jest śpiewać naszemu Panu”

Mamy 22 podmioty wyko-
nawcze: 8 solistów pierwszej kategorii (szkoły podstawowe), 11 solistów kate-
gorii drugiej (szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i dorośli) oraz 3 zespoły.

Jeden z wokalistów występował np. w „Szansie na Sukces” oraz „The Voice of
Poland”

Dobrze jest śpiewać Naszemu Panu!

cieszy się więc z popularności tego, co
stworzył). Sporo kawałków, które
z powodzeniem można zaliczyć do
chrześcijańskiej muzyki pop, zapre-
zentowano na deskach SOK. „Przyja-
ciela mam”, „Schowaj mnie”, „List do
Boga” to znane w młodzieżowych
kręgach katolickich wzruszające. Nie
zabrakło też poważniejszych, które
zaliczamy nie tyle już do piosenek, ile
do pieśni, np. oparty na psalmie Dawi-
dowym utwór „Pan jest pasterzem
moim”. Repertuar kościelny czy piel-
grzymkowo-oazowy nie był jednak
jedynym; wykonawcy sięgali również
do repertuaru Mietka Szcześniaka,
Edyty Geppert czy też Magdy Anioł.

Wyniki:

w kategorii I (dzieci-soliści)

w kategorii II (młodzież i dorośli-soliści)

w kategorii III (zespoły)

I miejsce - Emilia Waliczek
II miejsce - Kamil Grech
III miejsce - Karolina Gabriel
Wyróżnienie - Kinga Dolipska,
Elena Prodlik, Julia Kuś

I miejsce - Filip Rychcik
II miejsce - Oliwia Łukaszewicz,
Robert Klimek
III miejsce - Karolina Marek
Wyróżnienie - Sonia Gielnik

I miejsce - Schola Parafialna z Opola
II miejsce - Impuls

III miejsce - Pozytywnie Zakręceni

13 września br. w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury

w Komprachcicach odbyła się trzecia edycja Festiwalu „W klimatach

bluesa i rocka”. Na komprachcickiej scenie wystąpili: Day Off, Rooster

i Suma Wszystkich Dźwięków.

Prezentacje nie mają formuły konkursu - to przede wszystkim możli-

wość zaprezentowania się, wymiany doświadczeń i skonfrontowania

się muzyków zespołów z różnym dorobkiem artystycznym.

Mocne uderzenie

-
- stwierdza siostra Mariola ze

Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. -

Wspomniana przez naszą rozmówczynię piosenka pochodzi właśnie z reper-
tuaru Magdy Anioł. Po utwór tej chrześcijańskiej wokalistki sięgnął też dwu-
nastoletni Kamil Grech, który zajął drugie miejsce w pierwszej kategorii.
- - wspomina chłopiec po występie -

rzegląd odbył się w niedzielę, 19 października, w godzinach popołud-
niowych. Młodzi wykonawcy prezentowali się na scenie, na tle krzyża

z widocznym konturem ukrzyżowanego Chrystusa. W jury zasiedli: Marzena
Mielcarek (dziennikarz muzyczny Radia Opole), Zygfryd Maczurek (muzyk
Filharmonii Opolskiej) oraz Roman Gil (multiinstrumentalista, dyrektor
Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej).

Młodzież ze szkoły katolickiej, z którą przyjechałam, zaprezentuje piosenkę
„Kiedyś wino i chleb”, z czego bardzo się cieszę

W ogóle cieszę się, że tyle
młodzieży chce śpiewać. Na tym festiwalu jestem pierwszy raz.

Zaśpiewałem „Nie ma nic niemożliwego”
a potem jeszcze „W mroku jest tyle światła”, utwór Piaska, do słów św. Jana
Pawła II.

Bartosz Sadliński

P

„Magnolia” to wyjątkowy kwiat, który dla Starosty Opolskiego stał się
symbolem delikatności, a zarazem siły i zdolności przetrwania
w najcięższych warunkach. Do tegorocznej nagrody zgłoszono szesnaście
kandydatur, wśród nich zespół Attonare, który w swojej kategorii został
wyróżniony tytułem.

Nie ma rzeczy niemożliwych - to dewiza grupy Attonare. Muzycy działają od
1996 roku - początkowo jako schola - a od 1999 jako zespół wokalno -

instrumentalny, specjalizujący się w piosence religijnej. Zagrali wiele koncertów
charytatywnych i właśnie wydali czwartą płytę. Swoimi koncertami wspierają
hospicja, instytucje i osoby prywatne.
-

-
mówi Renata Gliniorz, opiekunka zespołu i w imieniu członków Attonare
dziękuje za wyróżnienie: -

Laureatami „Magnolii 2014” zostali:
I. Pro Publico Bono za działalność społeczną i charytatywną: Zespół Attonare
z Komprachcic
II. Firma roku za działania w zakresie przedsiębiorczości i biznesu: Spółka z o.o.
Stegu z Jełowej
III. Sportowiec Roku za promowanie zdrowego stylu życia i wybitne osiągnięcia
sportowe: Joanna Marciniak
IV. Animator Roku za działalność kulturalną, promocyjną i wydawniczą: Robert
Konowalik
V. Edukator Roku za szeroko rozumianą działalność edukacyjną: Zygmunt Antosik
VI. Biała Magnolia za całokształt działalności na rzecz rozwoju powiatu opol-
skiego: Józef Tomasz Juros

Staramy się pomagać tym, którzy tego naprawdę potrzebują i którzy się do nas
o tę pomoc zgłoszą. Wystarczy wyjść i powiedzieć: potrzebuję pomocy. Czekamy

To dla nas była prawdziwa niespodzianka, wiemy, że
zgłosiło nas do nagrody stowarzyszenie „Forum dla Gminy Komprachcice”.
Jesteśmy wdzięczni za to, że doceniono pracę tych młodych ludzi z zespołu.

Dag

Magnolie dla Attonare

ARTYSTOM Z ZESPOŁU ATTONARE GRATULUJĘ WYRÓŻNIENIA
I DZIĘKUJĘ NIE TYLKO ZA TO, ŻE SWOJĄ OBECNOŚCIĄ

WYPEŁNIAJĄ MUZYCZNĄ PRZESTRZEŃ NASZEJ GMINY I SĄ
NASZYM DOSKONAŁYM PROMOTOREM, ALE TAKŻE ZA

WIELKIE SERCA, JAKIE OKAZUJĄ WSZYSTKIM
POTRZEBUJĄCYM.

WÓJT GMINY
PAWEŁ SMOLAREK
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21 września jest obchodzony  Międzynarodowy
Dzień Pokoju, a 26 września - Europejski Dzień

Języków. Z tej okazji Publiczna Szkoła Podstawowa
w Polskiej Nowej Wsi przyjęła zaproszenie

od zaprzyjaźnionej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie

do udziału w projekcie pod nazwą „Girlanda pokoju”.
Celem projektu było  stworzenie wielkiej, kolorowej

girlandy, złożonej z papierowych żurawi - origami, które
są wyrazem tęsknoty za zdrowiem, życiem i pokojem.

W kulturze japońskiej żuraw jest symbolem pomyślności
i pokoju. Legenda głosi, że temu, kto złoży 1000 żurawi

bogowie spełnią Z papierowym żurawiem origami
wiąże się smutna historia dziesięcioletniej Sasaki Sadako, która stała

się jedną z ofiar napromieniowania po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie.
Chora na białaczkę dziewczynka podjęła trud stworzenia tysiąca żurawi origami,
wierząc, że zgodnie z legendą wyprosi w ten sposób swoje zdrowie i pokój na świecie.

iestety ciężka choroba nie pozwoliła dziewczynce na zrealizowanie marzeń,
ostatni wykonany przez nią żuraw był 644. Po śmierci Sasaki Sadako, jej

koleżanki i koledzy z klasy złożyli pozostałe żurawie, a w Parku Pokoju w Hiroszimie
postawiono pomnik, na którym dziewczynka unosi w górę złotego żurawia. Każdego
roku w rocznicę zrzucenia bomby na Hiroszimę, ludzie składają na pomniku tysiące
papierowych żurawi, wyrażając tym samym pragnienie zachowania pokoju. Na
pomniku tym znajduje się napis: „This is our cry. This is our prayer. Peace in the world”
(„To jest nasz płacz, to jest nasza modlitwa, pokój na świecie”).

czniowie naszej szkoły zaangażowali się do robienia żurawi wraz z rodzinami
i znajomymi, którzy tym samym chcieli wyrazić pragnienie zachowania pokoju

w Europie. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Nasza girlanda składała się z 702 żurawi
i miała długość 105,3 metra. Początkowo zawisła ona na zewnątrz szkoły, a następnie
została przeniesiona na korytarz szkolny. Aby życzenia dotyczące pokoju w Europie
spełniły się, załączyliśmy na girlandzie wielojęzyczne hasła pokojowe. Koordy-
natorem projektu w naszej szkole była nauczycielka języka niemieckiego - pani
Mirosława Woźniak.

N

U

Źródła: szkola.trepcza.pl; wikipedia.org; molon.de; carolineraue.blogspot.com

jedno życzenie.

PSP Polska Nowa Wieś

Girlanda pokoju

PSP Wawelno

Janko Muzykant

Wrzesień rozpoczął się praco-
wicie dla dzieci ze szkoły
w Wawelnie. Uczniowie klas
czwartej i piątej wzięli udział
w kolejnej edycji programu
„Janko Muzykant” organizo-
wanego przez Młodzieżowy Dom
Kultury w Opolu.

Projekt edukacji regionalnej dotyczy
w tym roku Godnych Świąt. Tak

w tradycji ludowej nazywano święta
Bożego Narodzenia i to właśnie zwycza-
jom tego okresu poświęcono tego-

roczny program. „Janko Muzykant” został oparty na wycieczkach, spotkaniach
studyjnych, warsztatach artystycznych a także zadaniach, które wykonują
dzieci wraz z nauczycielami w swoich lokalnych środowiskach. Uczniowie
z Wawelna na pierwszą wyprawę zostali zaproszeni do Muzeum Wsi Opolskiej
w Bierkowicach, gdzie poznawali obyczaje śląskiej wsi. Zwiedzając zabytki
budownictwa wiejskiego z przewodnikiem mieli za zadanie jak najlepiej
zapamiętać ich wygląd i pełnione funkcje. Na warsztatach aktywności twórczej
uczestnicy malowali wybrane przez siebie zabytki opolskiego skansenu oraz
poznawali podstawowe kroki tańców ludowych.

a kolejną wyprawę uczniowie pojadą do Opola. W grudniu uczniowie
z Wawelna wezmą udział w finałowym spotkaniu wszystkich uczest-
niczących w projekcie szkół, podczas którego zaprezentują widowisko

sceniczne tematycznie związane z tegorocznym projektem. Przegląd będzie
miał charakter konkursu. Trzymamy kciuki!

N
Anna Kaczorowska

Przedszkole Publiczne w Ochodzach

Mali rekordziści

Dzień przedszkolaka

W całym kraju w biciu rekordu wzięło udział ponad  313 328
przedszkolaków. Wszystkie dzieci przez 2 minuty myły zęby - dzięki
temu pobiliśmy rekord Guinnessa, który został ustanowiony
w Indiach, gdzie w takiej akcji uczestniczyło 177 000 osób.

Każdemu przedszkolu, w tym też naszemu, które wzięło udział w ustana-
wianiu Rekordu Guinnessa oraz każdemu dziecku, które szczotkowało zęby

30 września br. o 12:00 wręczone zostały specjalne certyfikaty świadczące
o uczestnictwie w ustanawianiu Rekordu

Od kilku lat dzieci w naszym przed-
szkolu myją ząbki codziennie. Profi-
laktyka jest kluczem do sukcesu w walce
z próchnicą! Poprzez różnorodne działa-
nia edukacyjne - zajęcia, warsztaty
praktyczne, filmy edukacyjne - z wyko-
rzystaniem plansz, piosenek, literatury

dziecięcej wyrabiamy nawyki higieniczne oraz kształtujemy czynności samo-
obsługowe dzieci. W działaniach tych wspierają nas również rodzice

- mówi dyrektor przedszkola - Beata
Dobosz.

Publiczne Przedszkole w Ochodzach już
trzeci rok realizuje Ogólnopolski Pro-
gram Edukacji Zdrowotnej dla Przed-
szkolaków.
-

- mówi
nauczycielka Joanna Zaleska.

W tym roku po raz pierwszy w naszej placówce obchodziliśmy Dzień
Przedszkolaka.

Święto to ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego

Była to kolejna okazja do świętowania, wesołej, wspólnej zabawy i czerpania
radości z bycia przedszkolakiem

-
zwróciła uwagę dyrektor placówki Beata Dobosz.
Dla przedszkolaków przygotowane zostały gry i zabawy; do udziały w święcie
zostały zaproszone również młodsze dzieci z miejscowej szkoły podstawowej.
Wszystkich czekały atrakcje: malowanie twarzy, zabawy z wykorzystaniem balo-
nów: „Latający balonik”, „Kangury”, „Wędrujący balon”, „Taniec z balonem”, a na
koniec rysowanie na balonach wzorów wymyślonych przez dzieci. Dzieci konty-
nuowały zabawę w przedszkolnym ogrodzie: tam właśnie można było chodzić na
szczudłach, uczestniczyć w zabawach z chustą animacyjną, konkurencjach spor-
towych i innych zabaw spontanicznie inicjowanych przez dzieci. Przedszkolaki
z okazji swego święta otrzymały także słodki upominek.
-

- stwierdziła nauczycielka Joanna Zaleska.

Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP, by podkreślić wagę edukacji
przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.
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W dniu 11 października 2014 w hali OSiR Komprachcice odbył się Turniej
Badmintona dla dzieci i żaków „II Memoriał Mariana Krasowskiego”.

T

T

urniej cieszy się coraz większą popularnością czego dowodem jest
przyjazd oprócz zawodników i zawodniczek z naszego województwa

(Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle, Głubczyce, Domecko, Komprachcice,
Opole) również z Warszawy, Wrocławia, Kępna, Bierunia, Katowic a nawet
Czech.

urniej rozpoczął się o godzinie 9.00, a zakończył późnym popołudniem.
Były super nagrody i uśmiechy na twarzach uczestników. Razem wystą-

piło 82 zawodników i zawodniczek z czego 9 z klubu „Victoria” Domecko.
Największym naszym sukcesem było zajęcie 5 miejsca w kategorii dzieci -
Julia Grzyszczok, która od września trenuje badmintona w Komprachcicach.
Zapraszamy za rok na „III Memoriał Mariana Krasowskiego”.

Gra pojedyncza dzieci U-9
dziewczęta

chłopcy
Kinga Stokfisz UKS Unia Bieruń

Damian Bratek UKS Unia Bieruń

Komprachcice

Turniej badmintona

Gra pojedyncza żacy U-11

Valerie Żurkowa SK p.e.m.a. Opava

Przemysła Gajda - UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle

dziewczęta

chłopcy

Nietypowe atrakcje dla uczestników festynu „Trud nasz codzienny”
zaplanowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic. Był i James
Bond, i smakowanie wina, pyszne ciasta sprzedawane przez Koło Kobiet
(na zdjęciu), pokazy stylizowanych na średniowieczne pojedynków,
a przede wszystkim pochód przedstawicieli zawodów.

Festyn był organizowany w ramach projektu „Zawody, profesje i usługi
dawnych i współczesnych mieszkańców Chmielowic”, który otrzymał

dofinansowanie w programie „Działaj lokalnie”. Tego dnia ul. Cmentarną
przeszła parada reprezentantów wybranych zawodów. Każdy mógł zaprosić
grupę działającą w tej samej profesji, przygotować prezentację i przedstawić
się zebranym mieszkańcom sołectwa. Podczas imprezy można było kupić
produkty oferowane przez lokalnych rzemieślników, usługodawców
i handlowców. Były także warsztaty degustacji wina; zajęcia, które pokazały,
w jaki sposób fizyka została wykorzystana w filmach o najsławniejszym
agencie wywiadu; pokazy ratownictwa, które przygotowała miejscowa
jednostka OSP; występy.

Chmielowice

Aktywni i zabawni
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INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOMPRACHCICACH

z dnia 21 października 2014 roku

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Gminy Komprachcice zarządzonych na dzień

16 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U Nr 21 poz. 112) Gminna Komisja Wyborcza w Komprachcicach
podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list
kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Komprachcice
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

W dniu 21 października 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Komp-
rachcicach dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów
wyborczych w wyborach do Rady Gminy Komprachcice.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych,
o których mowa w art. 410 § 7 ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21 poz. 112),
przyznano następujące numery:

Numer 16 – KWW AKTYWNI GMINY KOMPRACHCICE
Numer 17 – KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
Numer 18 – KWW NASZ SAMORZĄD
Numer 19 – KWW KW ROZWÓJ WSI OCHODZE

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
/-/Elwira Cichos

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji była
organizatorem dorocznego festynu rodzinnego, adresowanego do uczniów
szkół podstawowych oraz przedszkolaków. W kompleksie sportowym przy
hali widowiskowej OSiR był czas na wspólne spędzanie wolnego czasu, gry
i zabawy rodzinne, rozgrywki sportowe. Jak każdy z rodzinnych festynów
i ten odbył się bez alkoholu, ponieważ założeniem organizatorów jest
promowanie zdrowego, aktywnego i rodzinnego sposobu spędzania wolne-
go czasu. Każdy z młodych uczestników otrzymał poczęstunek, a uczestnicy
meczów (na zdjęciu) - pamiątkowe medale.

Komprachcice

Rodzinnie

Rozgrywki piłkarskie rozpocznie weekend 15-16 listopada (zagrają wtedy zespoły
z 2 i 3 KLF), tydzień później - 22-23 listopada - ruszą rozgrywki 1 KLF. Wielki finał
organizatorzy zaplanowali na koniec lutego 2015 r. Zainteresowani udziałem
w rozgrywkach proszeni są o zapoznanie z obowiązującym regulaminem, tym
bardziej, że zostały w nim wprowadzone istotne zmiany.
Warunkiem udziału w rozgrywkach jest opłata wpisowego (szczegóły na stronie
osir.komprachcice.com.pl) oraz dostarczenie listy zawodników.
Organizatorzy informują, że został wprowadzony ostateczny termin wpłaty
wpisowego, po którym nie będzie możliwy udział w rozgrywkach (decyduje data
przelewu).

Zapraszamy

GKS Masita Berland Komprachcice i Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach serdecznie zapraszają
do udziału w XII edycji Komprachcickiej Ligi Futsalu.


