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Na ostatniej sesji Rady Gminy Komprachcice, która odbyła się 7 listo-
pada br. sprawozdania z realizacji zadań z ostatnich czterech lat przed-

stawił Przewodniczący Rady - Antoni Wencel oraz - w imieniu Wójta Gminy
Pawła Smolarka - jego zastępca - Łukasz Raida.

Do ostatniego wspólnego zdjęcia stanęli obecni na posiedzeniu (od lewej):
Paweł Pawleta, Ewa Wittke, Tomasz Smolarek (z tyłu), Anna Bodzioch,
Antoni Wencel (z tyłu), Maria Neumann, Joachim Kowalski (z tyłu),
Waldemar Wencel , Józef Kremer, Elżbieta Milek, Łukasz Dydzik, Mirosław
Borkowski. Listę radnych zakończonej kadencji uzupełniają tego dnia
nieobecni: Sandra Cierniak, Marcin Szemainda oraz Andrzej Zyla.

Rada Gminy

Radni kadencji 2010-2014
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Marcin to popularny święty - zwłaszcza wśród dzieci i mło-
dzieży - chociaż zapewne nie dorównuje Mikołajowi.

11 listopada, dzień przypisany świętemu w czerwonym płaszczu,
ma w Polsce przede wszystkim wymiar czczenia rocznicy uzyskania
niepodległości. Integracyjne spotkania mieszkańców wsi przy
ognisku i z rogalem w garści odbywają się więc zazwyczaj popo-
łudniem, a czasami po prostu w inny dzień, jak to miało miejsce
w Komprachcicach (na zdjęciu).

Wtym roku, po raz pierwszy, Święto Niepodległości uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Komprach-

cicach oraz przedszkolaki z Komprachcic, Ochódz i Polskiej Nowej Wsi
obchodzili wspólnie. Obecność reprezentacji 91 Batalionu Logistycznego
im. „Ziemi Opolskiej” nadała uroczystego charakteru spotkaniu. Zebranym
w hali sportowej Ośrodka Sporu i Rekreacji w Komprachcicach towarzyszyły
delegacje klas wojskowych Technikum Leśnego w Tułowicach oraz przedsta-
wiciele samorządu gminy.

Komprachcice

Dumni z Ojczyzny
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JUŻ 14 GRUDNIA 2014 R. KOLEJNA EDYCJA WIELKIEGO JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO W KOMPRACHCICACH

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE „FORUM DLA GMINY KOMPRACHCICE”

Zapraszamy do kontaktu wystawców zainteresowanych sprzedażą produktów
- tel.:  77 46 46 120

13 grudnia br. na placu przy kościele odbędzie się wspólne kolędowanie przy ognisku.

(sekretariat Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach)

Szczegóły w kolejnym - świątecznym - wydaniu „Wieści Gminy Komprachcice”

autorka: Joanna Przywara
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Organizatorem wspólnych obchodów Dnia Niepodległości była kadra
Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach, którą wsparli partnerzy:

dowódca 91 Batalionu Logistycznego im. „Ziemi Opolskiej” - płk. Wiesław
Zawiślak; samorząd gminy Komprachcice, dyrektorzy placówek oświa-
towych.

roczystości rozpoczęły się 7 listopada br. mszą świętą w komprachcic-
kim kościele, którą koncelebrował kapelan 10 Opolskiej Brygady Logis-

tycznej ksiądz kapitan Wojciech Kułak. To właśnie on w swoim kazaniu
zwrócił uwagę na fakt, jak niewielu młodych ludzi pamięta, czym jest święto
11 listopada. Traktują je jako kolejny wolny dzień w kalendarzu. Pytani rzucą
absurdalną odpowiedź albo tylko wzruszą ramionami.
-

- Leonard Pietruszka.
W obecności kompanii honorowej 91 Batalionu Logistycznego, pocztów
sztandarowych pododdziału służby zawodowej, delegacji sztandarowych
klas o profilu wojskowym Technikum Leśnego w Tułowicach słowa, które
wygłaszał kapelan miały szczególną wartość, zwłaszcza dla delegacji dzieci
i młodzieży, ich rodziców i zgromadzonych w kościele wiernych.
-

- mówi dyrektor gimnazjum.
Dzień 7 listopada pokazał, że odpowiednia oprawa święta może mieć wpływ
na emocje nawet kilkulatków.
-

- zdradza Łukasz
Dydzik.
Zwłaszcza najmłodsi - a było ich na sali blisko 150 - z z uwagą i namasz-
czeniem uczestniczyli w uroczystości, dzierżąc w dłoniach małą biało-
czerwoną chorągiewkę. Nie było problemu z odpowiednim dla takich
wydarzeń zachowaniem - wszyscy malcy doskonale wyczuwali, jaka jest
ranga imprezy.
- - z przejęciem tłumaczyła koleżankom
pięcioletnia Oliwia.

yrektor gimnazjum zwraca uwagę, że najważniejszym zadaniem
dorosłych jest przekazanie młodszym pokoleniom patriotycznych

wartości i tradycji.
-

- tłumaczy Leonard Pietruszka.
Uroczystości zakończyła impreza sportowa „Niepodległościowe Biegi Szta-
fetowe”, w których uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych i gim-
nazjum.

Na zdjęciach, od góry ( ):
1. Obecność delegacji wojskowych nadała świętu wyjątkowy charakter.

2. Kompania honorowa 91 Batalionu Logistycznego „Ziemia Opolska”
prezentowała się doskonale i wzbudziła największe zainteresowanie dzieci
i młodzieży. Obchody Święta Niepodległości miały charakter apelu
wojskowego.

3. Tegoroczna uroczystość to efekt współpracy kadry Publicznego
Gimnazjum w Komprachcicach oraz 91 Batalionu Logistycznego „Ziemia
Opolska”.

U

Mam nadzieję, że takie uroczystości, jak ta, będą dobrą lekcją patriotyzmu
- twierdzi dyrektor gimnazjum

Wcześniej uroczystości związane z 11 listopada obchodzono w jednostce,
gdzie, po mszy w kościele w Komprachcicach, odbywał się apel wojskowy.
My z kolei organizowaliśmy bieg niepodległościowy. W ubiegłym roku,
uczestnicząc w mszy pomyślałem, że kogoś i czegoś mi tutaj brakuje… dzieci
i młodzieży wspólnie świętujących z dorosłymi

Moja córka Martyna przyniosła z apelu swoją biało-czerwoną chorą-
giewkę, którą od razu umieściła w doniczce. Z przejęciem opowiadała o tym,
jak śpiewała hymn, że na sali byli prawdziwi żołnierze

To święto naszego kraju, Polski

To najpiękniejsza lekcja historii i patriotyzmu. Większość apeli ma bardzo
tradycyjną formę i mało kojarzą się z patriotyzmem. Są raczej odtwórcze
i dość przewidywalne. Chcieliśmy sprawić, żeby nasi uczniowie naprawdę
poczuli się dumni z ojczyzny

Dagmara Duchnowska

autorka: Joanna Przywara
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Ostatnie pożegnanie

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Odeszła od nas

Ś.P. Bronisława Flinta
Od 01.03.1980 r. do 28.12.1990 r. była zatrudniona w Urzędzie

Gminy Komprachcice na stanowisku Sekretarza Gminy.
Urodzona 28.11.1933 r. w Tarnowicy Polnej, w uznaniu zasług

w pracy zawodowej i społecznej została odznaczona brązowym
(w 1972) i złotym krzyżem zasługi (w 1984)

oraz odznakami honorowymi.

Wójt Gminy Komprachcice
Paweł Smolarek

Pracownicy Urzędu Gminy
w Komprachcicach

oraz
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Czwarta płyta zespołu Attonare pt. „Ślad” ukazała się już
w wakacje, jednak jej promocja w Komprachcicach miała miejsce
26 października w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu.

Grupa istnieje od 1996 roku, a więc już prawie 20 lat. Działa przy
Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach, jednak swoje

korzenie ma w miejscowej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Pomysłodawcą
i współzałożycielem zespołu był ks. Franciszek Paszek (proboszcz w latach
1992-2003). Nietuzinkowy kapłan zmarł dwa lata temu. W słowach otwie-
rających koncert nie brakowało wspomnień pełnych ciepła i szacunku.
-

- mówiła Renata Gliniorz, menedżerka zespołu.
Ks. Franciszek zaszczepił w swoich podopiecznych nie tylko miłość do
chrześcijańskiej muzyki, ale także do dzieł miłosierdzia.
-

- kontynuuje nasza rozmówczyni. -

Po koncercie, który w ostatnią niedzielę października odbył się w komprach-
cickim kościele, można więc było kupić płytę - ze świadomością, że kwota
powędruje do potrzebujących. Występ dostarczył publiczności wielu
wzruszeń, niejednemu słuchającemu łza zakręciła się w oku, tym bardziej, że
obecność ks. Franciszka Paszka czuło się w powietrzu.

epertuar grupy Attonare to piosenki religijne, śpiewane solowo oraz
wspólnie, z bogatym instrumentarium (gitary, syntezator, saksofon,

kontrabas, kij deszczowy). Grupa jeździ z koncertami, zarówno lokalnie, jak
i po Polsce. Podczas ostatniego koncertu w Komprachcicach muzycy skupili
się na utworach z najnowszego krążka - „Ślad”; zaprezentowali prawie
wszystkie utwory znajdujące się na płycie, prezentując na bis „Stary krzyż” -
refleksyjną pieśń przypominającą chrześcijańską prawdę, że tylko w krzyżu
znajduje się ratunek człowieka. Na płycie znajdziemy wiele utworów
pełnych zadumy: „Przyjaciela mam”, „Przychodzisz Panie”, „Majestat Twój”,
„Przyjdź z pokłonem”, „Wśród tylu trosk”. Edycję otwiera utwór instrumen-
talny - „Ślad”, który zaprezentowano zresztą na początku koncertu. Występ
poprzedzony został wspólnym odmówieniem różańca (rozważano taje-
mnice chwalebne) oraz adoracją Najświętszego Sakramentu.

Był wielkim przyjacielem młodzieży. Nie zmarnował żadnego wyzwania,
jeśli chodziło o działalność młodego człowieka w Kościele. Zawsze mówił
nam, że warto; nawet wtedy, gdy mieliśmy co do tego wątpliwości. Powta-
rzał nam, że człowiek posłany jest do ludzi. Trzeba więc być otwartym na
człowieka i jego problemy; mieć świadomość, że praca w określonym środo-
wisku jest zarazem misją

Nauczył nas pracy charytatywnej, wskazał drogę do ludzi, którzy potrze-
bują pomocy. Stwierdziliśmy, że dochód ze sprzedaży płyt chcemy
przeznaczać dla potrzebujących
Zbieramy pieniądze dla opolskiego hospicjum. Nie ma nic piękniejszego niż
radosny uśmiech dziecka.

Bartosz Sadliński

R

Attonare

Koncert pełen wzruszeń

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W KOMPRACHCICACH
ZAPRASZA NA

PLANOWANE ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ RAZ W MIESIĄCU
PRZEZ 2 GODZINY – OSTATECZNA FORMA ZAJĘĆ ZOSTANIE
USTALONA PO SFORMOWANIU SIĘ GRUPY (MIN. 8 OSÓB)

W WARSZTATACH CERAMICZNYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ ZARÓWNO
DZIECI, JAK I DOROŚLI – PRODUKTY POWSTAŁE PODCZAS ZAJĘĆ

MOGĄ ZOSTAĆ PODDANE SZKLIWIENIU I WYPALANIU

ZAJĘCIA PROWADZI: KATARZYNA URBANIAK

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W KOMPRACHCICACH

TELEFON: 77 464 62 22

ZAJĘCIA CERAMICZNE

ZAPRASZAMY NA TWÓRCZE SPOTKANIA!

KOLEJNA EDYCJA PRZEGLĄDU

JESIENNE NUTKI
24 LISTOPADA 2014 R., GODZ. 10.00

MIEJSCE: SALA WIDOWISKOWA SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY

Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w trzech kategoriach:
Kat. I   dzieci w wieku 6-9 lat (I-III klasa)

Kat. II  dzieci w wieku 10-12 lat (IV-VI klasa)
Kat. III zespoły

Zasady udziału w konkursie: każdy z wykonawców zaprezentuje jedną piosenkę, której tematyka musi
być związana jedynie z jesienią. Ocenie jury - prócz walorów wokalnych, jak: dykcja, intonacja, czy
interpretacja treści - podlegać będzie także oryginalność charakteryzacji wykonawcy, a także dobór

repertuaru. Nad charakteryzacją może pracować większa grupa, nawet całą klasa wykonawcy.
Jury przyzna nagrody - I, II, III miejsce w każdej kategorii ; wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe

dyplomy uczestnictwa.

NA ZGŁOSZENIA ORGANIZATORZY CZEKAJĄ DO 20 LISTOPADA BR.
FORMULARZE ZGŁOSZEŃ I REGULAMIN FESTIWALU NA STRONIE INTERNETOWEJ:

sokkomprachcice.pl

ZAPRASZAMY
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Wtrakcie kadencji 2010-2014 zostało zrealizowanych wiele zadań
zapisanych w „Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice”, uzupeł-

nionych przez zadania gospodarcze zapisane w budżetach kolejnych lat
kończącej się właśnie kadencji. Ta część działań inwestycyjnych skupiała się
głównie na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanej wspólnie ze spółką
WiK Opole oraz przebudowie dróg i chodników, po robotach kanaliza-
cyjnych w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno. Zadanie
związane z budową sieci było realizowane w ramach wsparcia finansowego
Unii Europejskiej stanowiącego 65% dotacji netto. Natomiast zadania
przebudowy dróg i chodników w ponad 90% finansowane były ze środków
własnych gminy.

o innych ważnych zadań realizowanych na terenie gminy przez samo-
rząd oraz podmioty zewnętrzne należały:

budowa sieci gazowniczej w części gminy, zadanie było realizowane przez
Zakład  Gazowniczy w Opolu ze środków Unii Europejskiej;
budowa światłowodu wraz z siecią abonencką realizowanych przez firmy
Multiplay oraz T-mobile;
budowa kortów tenisowych przy ul. Rolniczej w Komprachcicach;
budowa szatni na boisku sportowym w Wawelnie;
budowa zespołu boisk „Orlik” 2012;
przebudowa ul. Cmentarnej w Chmielowicach wraz z jej odwodnieniem -
realizacja w Narodowym  Programie Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011;
remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Domecko-
Komprachcice (droga gminna nr 104004O) - realizacja w Narodowym
Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011;
remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi;
modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu w Chmielowicach;
remont świetlicy profilaktycznej w Domecku;
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego.
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Rada Gminy

Wójt podsumowuje kadencję

Rada Gminy

Kadencja 2010-2014 w liczbach

Rada Gminy VI kadencji 2010-2014  rozpoczęła pracę w dniu 2 grudnia
2010 r. Na pierwszej sesji podjęto m.in. uchwały w sprawie wyboru:
Przewodniczącego Rady, którym został Antoni Wencel oraz
Wiceprzewodniczącej Rady - Elżbiety Milek.
Ustalono składy osobowe Komisji stałych Rady:
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Józef Kremer
przewodniczącym Komisji Budżetowo-Gospodarczej została
radna Maria Neumann
przewodniczącym Komisji Społecznej został radny Łukasz Dydzik

Rada Gminy obradowała na trzydziestu czterech sesjach. Podjęła na tych
posiedzeniach 219 uchwał. Radni złożyli 41 interpelacji.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła 9 kontroli
Komisja Budżetowa obradowała na 42 posiedzeniach
Komisja Rewizyjna obradowała na 34 posiedzeniach
Komisja Społeczna obradowała na 39 posiedzeniach

�

�

�

(na podstawie „Sprawozdania Przewodniczącego Rady Gminy
VI kadencja Rady Gminy Komprachcice  2010-2014)

Wójt Paweł Smolarek

Zasłużenie wyróżniony
Paweł Smolarek - Wójt Gminy Komprachcice od 1994 do teraz za swoją
dwudziestoletnią pracę samorządową otrzymał w tym roku dwa wyróż-
nienia. Uchwałą Nr XXXIII/214/1 Rady Gminy Komprachcice z dnia
30 października br. został mu nadany tytuł „Zasłużony dla Gminy
Komprachcice”. Okolicznościowy medal za wyjątkowy dorobek w pracy
samorządowej w imieniu Wójta Pawła Smolarka odebrał podczas
ostatniej sesji jego syn, Tomasz - radny gminy. Wójt ze względów
zdrowotnych nie mógł być obecny na posiedzeniu, radni przesłali więc
gratulacje, podziękowania i szybkiego powrotu do zdrowia.

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, która odbyła
się 12 listopada br. wyróżniający się samorządowcy zostali uhonorowani
Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Wśród trójki zasłu-
żonych był Wójt Gminy Komprachcice - Paweł Smolarek.

Radny Joachim Kowalski

Swoje posłannictwo wypełniał przez ostatnich 20 lat,
był radnym przez pięć kadencji. Jeden z najbardziej
aktywnych i lubianych samorządowców, zawsze zyski-
wał szacunek współpracowników każdej kadencji za to,
że szukał rzetelnych rozwiązań problemów, biorąc pod
uwagę wszystkie aspekty i różne opinie. Jak mówiła
podczas listopadowej sesji radna Powiatu Opolskiego -
Zofia Kotońska - radny Kowalski był i jest wybitnym
mieszkańcem Polskiej Nowej Wsi.
- - mówi Joachim Kowalski. -Już nigdzie nie kandyduję
Myślę, że trzeba dać możliwość wykazania się innym.
Świat idzie do przodu, rozwijają się technologie, a ja
zawsze bazowałem na pismach drukowanych. Nadszedł
czas na młodszych, mamy w Polskiej Nowej Wsi miesz-
kańców, którzy będą pracować nie gorzej ode mnie.

Radny Józef Kremer

Nieprzerwanie od 34 lat zasiada w Radzie Gminy
Komprachcice:
- Każda kadencja jest inna, nie ma porównania.
Wiadomo, że tak, jak podczas tej, czy poprzedniej, gdy
przeprowadza się wielką inwestycję jak budowa sieci
kanalizacyjnej jest trudniej. Mimo wszystko nam się
udało powiązać koniec z końcem. Najważniejsza jest
współpraca wszystkich radnych w imię wspólnego celu.

Radny Antoni Wencel

W Radzie zasiadał od 2002 roku, w 2007 - w zastęp-
stwie Leonarda Pietruszki - został wybrany na jej Prze-
wodniczącego.
- Za szybko minęły te cztery lata, tym bardziej, że kanali-
zacja była dla nas dużym wyzwaniem, musieliśmy się
więc ograniczać w innych inwestycjach, zwłaszcza, że
musieliśmy z własnego budżetu sfinansować odbudowy
dróg. Mam nadzieję, że moje doświadczenie jeszcze się
przyda.

W latach 2010 – 2014
Przewodniczący Rady Gminy

Marszałek Andrzej Buła
gratuluje Wójtowi

Pawłowi Smolarkowi
sukcesów ostatnich 20 lat

Zdjęcie: UMWO
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Zespół Interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, takich jak

pomoc społeczna, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, Policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, kura-
torzy sądowi oraz inni specjaliści w tym zakresie. Funkcją Zespołu jest ogól-
ne zajmowanie się problemem zjawiska przemocy w rodzinie. Ośrodek
Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu.
Z kolei w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powoływane są grupy
robocze.

sytuacji uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzi-
nie podejmowane są działania w oparciu o procedurę „Niebieskie

Karty”. Wszczęcie tej procedury następuje przez wypełnienie formularza
„Niebieska Karta - A” w sytuacji powzięcia podejrzenia stosowania prze-
mocy w rodzinie przez przedstawicieli jednego z podmiotów - pomocy
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policji, oświaty lub ochrony zdrowia. Podjęcie interwencji nie wymaga
zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wypełniony formularz
„Niebieska Karta - A” przekazywany jest do przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego, który następnie niezwłocznie przekazuje go człon-
kom tego Zespołu lub grupy roboczej. W celu podejmowania dalszych
działań wobec rodziny podejrzanej o występowanie przemocy powoływana
jest grupa robocza. W zależności od składu rodziny oraz występujących
w niej problemów dobierany jest odpowiedni skład grupy roboczej. Zawsze
tworzą ją pracownik socjalny oraz przedstawiciel Policji. W większości
przypadków w skład grupy roboczej wchodzi pielęgniarka z miejscowego
Ośrodka Zdrowia lub Stacji Opieki Caritas. Jeżeli w rodzinie jest dziecko
w wieku szkolnym to do grupy roboczej powoływany jest również pedagog
szkolny. Z kolei w przypadku występowania w rodzinie problemu alkoholo-
wego w pracach grupy roboczej uczestniczy także przedstawiciel Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na spotkania grup
roboczych zapraszane są osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że są
dotknięte przemocą w rodzinie oraz wzywane są osoby, wobec których
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, wypełniane są
formularze „Niebieska Karta - C” oraz „Niebieska Karta - D”. Zadaniem grupy
roboczej jest m. in. opracowanie i realizacja planu pomocy dla rodziny
z problemem przemocy. Wśród proponowanych form wsparcia zawsze
znajdują się systematyczne wizyty pracownika socjalnego oraz policjanta
dzielnicowego. Osoby pokrzywdzone otrzymują informacje o instytucjach
i osobach udzielających pomocy w sytuacji występowania przemocy
w rodzinie. Dla osób dorosłych będących ofiarami przemocy planuje się
przeważnie konsultacje u psychologa, prawnika, dla dzieci doznających
przemocy wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, współpracę z placów-
kami oświatowymi, do których uczęszczają. itp. Dorosłych potrzebujących
wsparcia często kieruje się do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Opolu.

a terenie gminy istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologa,
terapeuty ds. uzależnień i od problemów przemocy w rodzinie, który

przyjmuje w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach w zależ-
ności od zgłaszanych potrzeb. Osobom będącym sprawcami przemocy
przedstawia się konsekwencje prawne stosowania przemocy w rodzinie
oraz m. in. proponuje się udział w programach korekcyjno-edukacyjnych.
W sytuacji, gdy sprawca przemocy nadużywa alkoholu wówczas kieruje się
go do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
aktywizuje do podjęcia leczenia odwykowego. W przypadku powzięcia

W

N

podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem
przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamia się o tym Policję lub proku-
ratora. Procedura „Niebieskiej Karty” trwa w zależności od potrzeb od kilku
do kilkunastu miesięcy. Przez cały okres trwania procedury monitoruje się
sytuację rodziny. Podstawą do zakończenia procedury jest stwierdzenie
przez grupę roboczą ustania przemocy w rodzinie i uzasadnione przypusz-
czenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz
zrealizowanie indywidualnego planu pomocy. Stosunkowo rzadko rozstrzy-
ga się o braku zasadności podejmowania działań. Dzieje się tak głównie
w sytuacji niepotwierdzenia się przypuszczenia o stosowaniu przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzisiejszym tekstem rozpoczynamy cykl artykułów, których celem jest
prezentacja działań pracowników socjalnych komprachcickiego GOPS
oraz wskazanie, w jaki sposób można uzyskać bezpośrednią pomoc
w sytuacjach, które tego wymagają. W tym wydaniu piszemy o pracy
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.

Do bardzo obszernych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Komprachcicach należy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Od lutego 2011 r. na
terenie gminy funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. W sierpniu br. zgodnie z Zarządzeniem Nr 328/14 Wójta Gminy
Komprachcice z dnia 26.08.2014 r. uległ zmianie skład zespołu. Obecnie Zespół tworzą:

Od tygodni młodzi mieszkańcy Wawelna poświęcają każdą wolną
chwilę, aby jak najszybciej otworzyć pierwszą w tej miejscowości salę
fitness.

Projekt „Paula Club w Wawelnie” jest realizowany przez grupę mło-
dzieży z tego sołectwa, które wspiera Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

Wawelno. Przedsięwzięcie, które zostało wyróżnione w ramach pro-
gramu „Działaj lokalnie!” dotacją 6000 zł zakłada modernizację i adap-
tację części budynku na salę ćwiczeń. Dotacja wystarczyła na zakup
sprzętu oraz płyt OSB i wykładzinę podłogową. Wszystkie prace młodzi
ludzie wykonują samodzielnie, do budżetu dorzucili także z własnej
kieszeni ponad tysiąc złotych. Powierzchnia sali to prawie 40 m , staną
w niej maszyny siłowe, np. atlas. Otwarcie siłowni zaplanowane jest na
początek grudnia tego roku.
-

- cieszy się Daniel Gawlista.
Grupę tworzą: Łukasz Kuchcicki, Daniel Gwalista, Rafał Pytel, Joanna Kliś,
Daniel Śliwka, Szymon Gawlista, Tomasz Gąsior, Michał Gąsior, Paweł
Nowak, Marek Waldera.

Widzieliśmy na stronie „Borów Niemodlińskich” informację, że można
otrzymać taką dotację, zebraliśmy się i razem napisaliśmy wniosek.
I udało się!

Wawelno

Siłacze

Wspólny problem: przemoc

Lidia Pietruszka

Waldemar Chmiel

Dorota Macioszek

Edyta Jurek

Anna Koszyk

Maria Grot

- zastępca kierownika -
przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Komprachcicach, jako prze-
wodniczący Zespołu;

- kierownik - przed-
stawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Komprachcicach;

- pedagog szkolny -
przedstawiciel Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Komprachcicach;

- pedagog szkolny - przed-
stawic ie l Zespo łu O bs ług i P lacówek
Oświatowych w Komprachcicach;

- Pełnomocnik Wójta ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych -
przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Komp-
rachcicach;

- Sekretarz Gminy Komprachcice
- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Komp-
rachcicach;

Edyta Brzezina

Alicja Plutowska

Zofia Jasińska

Irena Hyl

Alicja Kalinowska-Marek

Kalina Trond

Barbara Isańska

Jolanta Uryga-Zdebik

- pielęgniarka - przedsta-
wiciel organizacji pozarządowych Caritas
Diecezji Opolskiej w Opolu;

- pielęgniarka - przedsta-
wiciel organizacji pozarządowych Caritas
Diecezji Opolskiej w Opolu;

- pielęgniarka środowiskowa -
przedstawiciel MEDICOM s.c. w Komprach-
cicach;

- pielęgniarka środowiskowa -
przedstawiciel MEDICOM s.c. w Komprach-
cicach;

- sierżant - przed-
stawiciel Komisariatu Policji w Niemodlinie;

- sierżant - przedstawiciel
Komisariatu Policji w Niemodlinie;

- kurator zawodowy dla
dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Opolu;

- kurator zawodowy
ds. rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejo-
nowym w Opolu.

2
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Marcińskie rogale obfitości DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

5 listopada w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach po mszy
wiernych czekała prezentacja umiejętności artystycznych i językowych
dzieci i młodzieży z miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej. Po nabo-
żeństwie najmłodsi ruszyli w pochodzie wiodącym przez główne ulice wsi.
Później wszyscy spotkali się przed kościołem, gdzie przepysznymi rogalami
częstowała m.in. dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprach-
cicach - Anita Jesse (na zdjęciu 1). Szkoła była partnerem DFK w organizacji
tego wydarzenia.

11 listopada br. nad staw w Wawelnie przybyli mieszkańcy sołectwa - od
tamtejszego kościoła prowadził ich na wspólną imprezę dziewięcioletni
Jakub Broj (na zdjęciu 2), który tego dnia wcielił się w rolę św. Marcina.
Świetnie i bezpiecznie jechał na koniu o imieniu Basia. Imprezę w Wawelnie
zorganizowało tamtejsze DFK, a jego szef - Hubert Ignac poprowadził
spotkanie, przypominając źródła zwyczajów związanych z kultem świętego.
I tutaj rogale marcińskie smakowały wszystkim (zdjęcie 3).

Rok 2014 to nie tylko czas wyborów samorządowych w Polsce, ale także
u naszych zagranicznych partnerów. Zarówno w Město Albrechtice, jak
i w Hasbergen doszło do zmian. U czeskich partnerów za współpracę
będzie odpowiadał nowy zastępca starosty, w niemieckim mieście
partnerskim urzęduje już nowy burmistrz. Jan Przywara -
Przewodniczący Zarządu GSP zapowiada, że kurs współpracy
międzynarodowej się nie zmieni.

Wrześniowa wizyta ośmioosobowej delegacji z Hasbergen okazała się
nie tylko budowaniem relacji polsko-niemieckich. Zarząd stowa-

rzyszenia zaplanował wizytę gości w najmniejszym szczególe - każdy
z uczestników otrzymał wydany w formie mini folderu program w języku
niemieckim. Największą niespodzianką był jednak wyjazd delegacji
i przedstawicieli gminy Komprachcice do Czech. Dzięki temu spotkaniu

pojawiła się szansa na nawiązanie współpracy także między tymi gminami.
Niemieccy partnerzy zapewne zapamiętają także spotkanie ze strażakami
OSP Wawelno. Jak ułoży się kolejny rok współpracy?
-

- mówi Jan Przywara.
21 listopada br. GSP PARTNER świętuje Dzień Partnerstwa, na spotkaniu
z przedstawicielami Město Albrechtice na pewno padną już pierwsze
propozycje na przyszły rok.

Na zdjęciach:
1. Opolska Wieża Piastowska spodobała się gościom z Niemiec.
2. Współpraca międzynarodowa to jeden z zakresów pracy

komprachcickiego samorządu.

Myślę, że nie będzie żadnych zmian. Już teraz obecny zastępca starosty
czeskiego zaprosił mnie na spotkanie w celu omówienia planu działania na
rok 2015. Współpraca z Hasbergen również zapowiada się dobrze i myślę, że
tak właśnie będzie. Dzięki temu partnerstwu nawiązane zostały ścisłe
kontakty naszych szkół i wymiana uczniów. Nie wyobrażam sobie, żeby
mogło być inaczej. Może być tylko jeszcze lepiej

Dagmara Duchnowska

GSP Partner

Tylko lepiej!

1 2

1

2 3
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L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie stawka jedn. miary

1 2 3 4 5

1. Gospodarstwa domowe, cena za m  wody 2,75 zł/m

abonamentowej

2. Pozostali odbiorcy cena za m  wody 2,75 zł/m

stawka opłaty 3,00 zł/odbiorcę/m-c

podmioty
prowadzące działalność gospodarczą

stawka opłaty 2,00 zł/odbiorcę/m-c
na odbiorcę

3

3

3

3

Opłata za wodę

Taryfy zatwierdzone przez Radę Gminy kadencji 2010-2014 Uchwałą Nr XXXII/210/14 wynoszą:

Przy rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, o których mowa w pkt 3 taryfy,
obowiązuje jednakowa cena za 1 metr sześcienny dostarczonej wody, natomiast zróżnicowana stawka opłaty abonamentowej.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla obydwu taryfowych grup odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
1) ceny - wyrażonej w złotych za 1 metr sześcienny dostarczonej wody dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ustalony poprzez wskazania
wodomierza lub na podstawie obowiązujących norm
2) stawki opłaty abonamentowej - płaconej za każdy okres rozliczeniowy niezależnej od ilości dostarczonej wody, wyrażonej w złotych/odbiorcę/
miesiąc .

Stawki będą obowiązywały do dn. 01.11.2014 do 31.10.2015 r.

Podatki od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 określa Uchwała Nr XXXIII/216/14 Rady Gminy Komprachcice kadencji 2010-2014 z dnia
30 października 2014 r.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2015:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł
od 1 metra kwadratowego powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,34 zł od 1 powierzchni z wyłączeniem gruntów
zajętych pod tereny mieszkaniowe (oznaczone symbolem B), dla któ-
rych określa się stawkę - 0,30 zł od 1 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 powierzchni użyt-
kowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działal-

metra kwadratowego

metra kwadratowego

metra kwadratowego

ności gospodarczej -21,48 zł od 1 powierzchni
użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1

powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - 4,70 zł od 1 powierzchni użyt-
kowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
-7,77 zł od 1 powierzchni użytkowej z wyłą-
czeniem budynków gospodarczych, dla których określa się stawkę - 4,05
zł od 1 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

metra kwadratowego

metra kwadrato-
wego

metra kwadratowego

metra kwadratowego

metra kwadratowego
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UCHWAŁA NR XXXIII/217/14
RADY GMINY KOMPRACHCICE

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

z dnia 201 r.30 października 4

§ 1. Określa się wysokość środków 5 następujących wysokościach:stawek podatku od transportowych na rok 201 , w

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

2.088 2.122

2.088 2.122

2.448

2.940

2.520

2.964

2.448

2.940

2.520

2.964
2.964 2.976

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1.848

2.256 2.304
2.940 2.964

2.256 2.304
2.940 2.964
2.964 2.976

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1.152

1.272 1.380
1.380 1.512

1.728 1.752
2.124 2.184

1.824 1.848
1.860 1.872

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc uchwała Nr XVII/101/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

804

1.284

1.560


