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Przy przedszkolu w Polskiej Nowej Wsi może powstać żłobek.
Będzie to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy.
Powodzenie projektu zależy od przyznania dotacji przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki konkursu, w którym
udział weźmie Gmina Komprachcice poznamy 22 kwietnia br.

Wtrzeciej dekadzie lutego br. MPiPS ogłosiło konkurs - między innymi
dla jednostek samorządu terytorialnego - na wsparcie utworzenia

punktów opieki dla dzieci do lat 3. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, pro-
jekt może polegać na przeprowadzeniu inwestycji budowlanej, stąd pomysł,
by do budynku przedszkola w Polskiej Nowej Wsi dobudować oddział żłob-
ka. Obiekt zostanie rozbudowany, będzie również wyremontowana i zmo-
dernizowana kuchnia placówki.
-

- mówi Leonard Pietruszka, Wójt Gminy Komprachcice.
Do rodziców dzieci (roczniki: 2012, 2013, 2014) zostały wysłane ankiety
z prośbą o wstępną deklarację, czy są zainteresowani ofertą opieki żłob-
kowej. Placówka - o ile powstanie - przyjmie do 30 dzieci. Szacowany koszt
budowy i wyposażenia to około 1.500.000 złotych. Ministerstwo deklaruje
wsparcie na poziomie 80 procent.
-

- przekonuje wójt.

Ta lokalizacja jest, moim zdaniem, najbardziej uzasadniona. Po pierwsze to

jedyna działka, będąca własnością gminy, która ma odpowiednią po-

wierzchnię. Po drugie - przypisanie żłobka do już istniejącej placówki

i utworzenie oddziału, a nie powołanie nowej jednostki ograniczy koszty

jego funkcjonowania. Po trzecie - kuchnia przedszkola wymagała natych-

miastowego remontu, więc i tak musielibyśmy w tym obiekcie przepro-

wadzić to zadanie

Zwracam uwagę, że właśnie otrzymanie dotacji warunkuje realizację tej

inwestycji. Mam nadzieję, że takie wsparcie otrzymamy. Opieka nad dziećmi

do 3 lat na terenie gminy obecnie nie istnieje, jestem przekonany, że musi

nastąpić zmiana tej sytuacji

Dagmara Duchnowska

Polska Nowa Wieś

Gmina dla maluchów
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Komprachcice

Twórcze myślenie

Na ogłoszone przez Wójta Leonarda Pietruszkę konkursy związane z pro-
mocją Gminy Komprachcice odzew był bardzo duży. Uczniowie gminnych
szkół przygotowali ciekawe propozycje haseł reklamujących nasz region
oraz nazwę nowego osiedla. Ostatecznie rozwiązano z sukcesem tylko ten
drugi konkurs. Nagrodę otrzymała Maja Chrzanowska za propozycję „Bur-
sztynowe Wzgórze” (na zdjęciu z Wójtem Gminy Komprachcice - Leonardem
Pietruszką).

Ochodze

Kolorowy babski comber

Po raz kolejny ponad setka pań bawiła się w Ochodzach podczas „babskiego
combra”. Organizatorem było, jak każdego roku Koło Gospodyń Wiejskich,
które zapewniło uczestniczkom wspaniałą atmosferę i moc powodów do
serdecznego śmiechu. Na zdjęciu: grupa pań z Ochódz.

O Mniejszości wiedzą dużo
W Komprachcicach po raz kolejny odbył się finał konkursu, który
sprawdzał wiedzę gimnazjalistów o Mniejszości Niemieckiej.

WIĘCEJ NA STRONIE 3
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Składam podziękowanie wszystkim, którzy  w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele
serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy Św. i ceremonii pogrzebowej naszego Taty Józefa Partyki,

a w szczególności Panu Wójtowi Gminy Komprachcice, Pani Kierownik ZOPO, Dyrektorom Placówek Oświatowych,
Nauczycielom i pracownikom szkoły podstawowej, przyjaciołom i znajomym

składa Anita Jesse z Rodziną

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
(w dalszej części zwanych przedszkolami) w publicznych szkołach pod-
stawowych na rok szkolny 2015/2016 biorą udział dzieci 3-4-5. letnie (uro-
dzone w latach 2012-2010) zamieszkałe na terenie gminy Komprachcice.

przeprowadza się
co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu.

do danego przedszkola corocznie składają na
kolejny rok szkolny przed-
szkolnego w tym przedszkolu, czyli do danego przed-
szkola w kolejnych latach szkolnych .

W przypadku większej liczby
kandydatów z gminy niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe:
wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, nie-
pełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość.
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim
etapie są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r.
określa następujące kryteria naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i odpowia-
dającą im wartość kryterium w punktach oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów:

Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola

Rodzice dzieci przyjętych
deklarację o kontynuowaniu wychowania

dziecko raz przyjęte
nie podlega rekrutacji W pierwszej

kolejności do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku równorzędnych wyników

Dyrektorzy przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych,
w których mieszczą się oddziały przedszkolne, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy Komprachcice ustalili na rok szkolny 2015/2016 następujące terminy
rekrutacji:

Rekrutacja 2015/2016 - przedszkola/szkoły podstawowe/gimnazjum

L.p. Kryterium Wartość Dokumenty potwierdzające
kryterium w punktach spełnianie kryterium

1. Dziecko zamieszkałe w miejscowości położonej 10 Wniosek o przyjęcie do
najbliżej danego publicznego przedszkola lub przedszkola publicznego lub
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole oddziału przedszkolnego
podstawowej

2. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygo- 6 Pisemne oświadczenie
towaniem przedszkolnym oraz dziecko z odro- rodzica/opiekuna prawnego
czonym obowiązkiemszkolnym ubiegające się
o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,
w przypadku zamieszkania w miejscowości
położonej najbliżej danego publicznego przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej

3. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 4 Pisemne oświadczenie
dziecko zatrudniony co najmniej w połowie wy- rodzica/opiekuna prawnego
miaru czasu pracy - tożsame z zatrudnieniem jest:
prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka
w trybie stacjonarnym lub status rolnika, domow-
nika rolnika,  posiadającego gospodarstwo rolne
o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy
podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub status rol-
nika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej
podlegającego ubezpieczeniu w KRUS

4. Oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka zatrud- 3 Pisemne oświadczenia
nieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy - rodziców/opiekunów prawnych
tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działal-
ności gospodarczej lub nauka w trybie stacjonarnym
lub status rolnika, domownika rolnika,  posiadające-
go gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym
niż 1 ha przeliczeniowy podlegający ubezpieczeniu
w KRUS lub status rolnika prowadzącego działy
specjalne produkcji rolnej podlegającego ubezpie-
czeniu w KRUS

5. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, 2 Pisemne oświadczenie
na który prowadzona jest rekrutacja, będzie konty- rodzica/opiekuna prawnego
nuowało edukację przedszkolną w danym przed-
szkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej - w przypadku publicznej szkoły
podstawowej z oddziałami przedszkolnym również
w tej szkole

6. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo 1 Pisemne oświadczenie
rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gmi- rodzica/opiekuna prawnego
ny Komprachcice i rozliczają/-a podatek dochodowy
od osób fizycznych w urzędzie skarbowym obejmu-
jącym zasięgiem gminę Komprachcice

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania
uzupełniającego

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami od 04 do 18 marca 2015 r. od 03 do 07 sierpnia 2015 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy 07 kwietnia 2015 r. 17 sierpnia 2015 r.
kandydatów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych

3. Potwierdzenie przez rodziców kandydata do 20 kwietnia 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r.
woli przyjęcia do przedszkola

4. Podanie do publicznej wiadomości listy 28 kwietnia 2015 r. 27 sierpnia 2015 r.
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej
publicznego gimnazjum

kryteriów zawartych w statucie danej szkoły
podstawowej

publicznego
gimnazjum zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum

na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum

do publicznego
gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

określa kurator oświaty

, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, tj. na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży. W postępowaniu rekrutacyjnym na
rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci
zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekru-
tacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na podstawie

. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego,
wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób
przeliczania punktów.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do
kandydaci

mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miej-
scami, . Statut
określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016

,
w tym terminy składania dokumentów, .

Terminy postępowania uzupełniającego do publicznego gimnazjum, jeśli
nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum uzgadnia z wój-
tem.

Druki deklaracji/zgłoszeń/wniosków do pobrania w poszczególnych
placówkach na terenie gminy Komprachcice.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy publicznych przedszkoli,
publicznych szkół podstawowych oraz dyrektor publicznego gimnazjum.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podsta-

wowych na terenie gminy Komprachcice dostępne na stronach interne-

towych szkół.

Ab
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Paweł Smolarek

20 lat w samorządzie

W listopadzie 2014 r. Paweł Smolarek, który zarządzał gminą
Komprachcice przez ostatnie 20 lat oddał ster w ręce zwycięzcy
wyborów samorządowych. Sam nie kandydował. Odchodził ze
stanowiska jako Wójt Senior, z opinią jednego z najskuteczniejszych
samorządowców województwa opolskiego. Człowieka, który
wiedział, że rola wójta to nie zaszczytny tytuł, ale ciężka praca.

Paweł Smolarek z Komprachci-
cami związany jest od zawsze.

Zanim zasiadł na 20 lat w fotelu wój-
ta pracował jako zastępca dyrektora
opolskiej firmy Drog-Bud. Obok
pracy ważnym elementem jego ży-
cia było fotografowanie, swoją pas-
ję pozazawodową Paweł Smolarek
skonkretyzował otwierając na po-
czątku lat 90. w stolicy gminy zak-
ład fotograficzny. Szyld zawieszony
w 1993 roku ściągnął po pięciu la-
tach, gdy prawo ograniczyło łącze-
nie stanowiska wójta z prowa-
dzeniem działalność gospodarczej.
Mimo, że zawsze miał naturę spo-
łecznika stanowisko wójta wiele
zmieniło w jego życiu. Dzisiaj wspo-
mina, kiedy 8 lipca 1994 roku po
raz pierwszy wszedł do gabinetu
w Urzędzie Gminy Komprachcice,
który miał zajmować przez kolejne
dwie dekady.

-

- mówi
Wójt Senior.
Każda ze spraw była wysłuchana,
a problem skonsultowany z pracow-
nikami. To, co było możliwe do za-
łatwienia, załatwiano, mimo to ko-
lejki przed gabinetem wójta nie ma-
lały.
-

- śmieje się Paweł
Smolarek. -

Wójt Senior tłumaczy, że przyjął za-
sadę: najpierw gromadzenie środ-
ków, a potem realizowanie najważ-

Można powiedzieć, że przez kilka

dni nie wychodziłem z gabinetu.

Zawitali wszyscy, którzy uważali, że

właśnie przyszedł cudotwórca,

oczekiwali szybkich decyzji i natych-

miastowych interwencji

Jestem pewien, że to samo czeka

i nowego wójta

Musiałem nauczyć się

odróżniać sprawy ważne od zwyk-

łych roszczeń, wójt gminy nie jest od

tego, by odrabiać swoje zadania

i obowiązki jak koncert życzeń.

niejszych dla lokalnej społeczności
zadań.
Po 20 latach pracy, Paweł Smolarek
ma czas dla siebie.
- Najpierw muszę odzyskać zdrowie,

stanąć mocno na nogach. Mam też

nadzieję, że skutecznie poświęcę się

pracy samorządowej na poziomie

powiatu. Mam też, rzecz jasna dużo

pomysłów na to, jak wspólnie z żo-

ną, z rodziną spędzać czas wolny.

Jest tyle pięknych miejsc, które

chciałbym zobaczyć. Moją pasją od

zawsze było fotografowanie i wi-

deofilmowanie. Zamierzam doku-

mentować wszystko, co zobaczę.

Teraz do tego wrócę. Sztuka foto-

grafowania pozwala zobaczyć - ale

i pokazać - całkiem inny świat

Dagmara Duchnowska

Grafika:

Nasz rozmówca przyznaje, że praca
w samorządzie ograniczyła niemal
do zera jego fotograficzne zainte-
resowania, a przecież robienie zdjęć
było przede wszystkim realizacją
marzeń. Jeszcze w szkole podsta-
wowej, pod opieką Henryka Jawor-
skiego, ówczesnego dyrektora szko-
ły uczył się podstaw fotografii, wy-
woływania zdjęć, właściwego kad-
rowania. Pasję późniejszy wójt roz-
wijał w Technikum Mechanicznym,
ucząc się pod opieką wybitnych
opolskich fotografików: Tadeusza
Kwaśniewskiego i jego brata Roma-
na.
-

- za-
powiada Paweł Smolarek.

Karykatura przygotowana przez
współpracowników specjalnie na
pożegnanie Wójta Pawła Smolarka
(archiwum prywatne właściciela)

W Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach 9 lutego br. odbył się
piąty finał Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, którego
inicjatorami są: TSKN, VdG oraz Poseł na Sejm RP - Ryszard Galla.
On też - razem z Wójtem Gminy - Leonardem Pietruszką oraz z kadrą
pedagogiczną gimnazjum - wręczał laureatom nagrody, gratulując
im znajomości problematyki mniejszościowej.

Wkonkursie uczestniczy młodzież gimnazjalna województwa opol-
skiego. W tym roku było to 27 uczniów, reprezentujących 14 szkół.

Zanim jednak finaliści zostali zaproszeni do Komprachcic, musieli pokonać
rywali na etapach szkolnych. W szranki o miano najlepszych stanęło niemal
150 gimnazjalistów. Konkurs jest przeprowadzany w języku polskim i ma
charakter testu z pytaniami zamkniętymi, co ogranicza dyskusje dotyczące
oceny odpowiedzi. Jego celem jest poszerzanie wiedzy o działalności mniej-
szości niemieckiej, a także o szczególnych miejscach na Śląsku, w Polsce,
o wyjątkowych ludziach związanych z mniejszością, również o tych, którzy
wydają się już zapomniani. Uczniowie przygotowując się do konkursu oglą-
dają w internecie udostępnione odcinki Schlesien Journal.
-

- mówi Damian Hutsch - asystent
Posła Ryszarda Galli.
Ocenę znajomości tematyki mniejszości niemieckiej oceniała komisja,
której przewodniczyła prof. Joanna Rostropowicz. Zwycięzcy wyjadą wiosną
do Berlina. Niestety, w ścisłym finale nie znaleźli się uczniowie komprach-
cickiej placówki. Organizatorzy przewidzieli także nagrodę dla gimnazjów -
zdobyte przez dwójkę uczniów z każdego gimnazjów punkty sumują się i trzy
najlepsze grupowe wyniki otrzymują puchar.

Konkurs jest dwuetapowy i dzieli się na etap szkolny i finał. Biuro Posła

Ryszarda Galli wysyła zaproszenia do wszystkich gimnazjów województwa

opolskiego, gdzie uczy się języka niemieckiego jako języka mniejszości. Po-

dajemy zakres tematyczny, z którym będą musieli zmierzyć się uczniowie.

Z każdego gimnazjum dwóch najlepszych uczestników przyjeżdża do

Komprachcic na ostatni etap - wojewódzki

Kajetan Syguła, Monika Prześlakiewicz

O Mniejszości wiedzą dużo

Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego:
Paweł Kauf i Paweł Pawleta. Ich opiekunem był nauczyciel języka niemieckiego, native
speaker - Martin Cichon. Chłopcy ocenili finał wojewódzki jako dość trudny. Przygo-
towywali się do etapu szkolnego i finału korzystając z polecanych książek, wiadomości
zamieszczonych w internecie oraz z propagowanych przez organizatorów materiałów
na youtube.

Finaliści:
I miejsce - Kamil Walczyk (PG Walce)
II miejsce - Anna Pryszcz (PG Zębowice)
oraz Natalia Ficoń (PG Cisek)
III miejsc3 - Karol Koprek (PG Zębowice)
oraz Agata Swora (PG Żelazna)

Klasyfikacja szkół:
I miejsce PG Zębowice
II miejsce PG Walce
III miejsce PG Cisek
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W wielkiej przygodzie, a być może nawet w podróży życia, wzięli udział
mieszkańcy gminy Komprachcice, którzy 20-27 września 2014 r. (jedna
grupa), z ks. Erwinem Kuzajem z parafii pw. św. Marcina w Ochodzach
oraz ci, którzy 24-31 stycznia br. (druga grupa), pod przewodnictwem
ks. Winfrieda Watoła, proboszcza parafii pw. św. Franciszka
w Komprachcicach odwiedzili Ziemię Świętą.

M

D

iejsca święte, wzgórza, wieczne kamienie, niezwykła przyroda poz-
walają doświadczyć niecodziennych przeżyć, najwięcej emocji budzi

jednak to, co najcenniejsze - drugi człowiek. Wspaniałym zakończeniem
pobytu dla pierwszej grupy była wizyta w Domu Pokoju w Betlejem prowa-
dzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Poznańska. Od
2010 roku Siostry Elżbietanki niosą pomoc najbardziej potrzebującym dzie-
ciom i ich rodzinom w Betlejem, na terytorium Autonomii Palestyńskiej.
Dzieci najbardziej potrzebujące znajdują mieszkanie w domu sióstr, które
troszczą się o ich katolickie wychowanie. Posyłając swoich podopiecznych
do katolickich szkół, siostry stwarzają im szansę zdobycia rzetelnego wyk-
ształcenia oraz wzrastania w wierze. Elżbietanki starają się także zapewnić
wsparcie i pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu,
a potrzebujących jest wielu. Stąd zrodził się pomysł na akcję „ONE DOLLAR
DLA BETLEJEM”.

oskonałą okazją do przeprowadzenia akcji stał się V Jarmark Adwen-
towo- Bożonarodzeniowy w Komprachcicach, podczas którego jeden

z uczestników wyjazdu do Ziemi Świętej został kwestującym Świętym
Mikołajem. Do akcji przyłączyli się również rodzice dzieci, które uczęszczają
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w gminie Komprachcice. Przyjemność przekazania zebranych środków
Siostrom Elżbietankom przypadła uczestnikom drugiego wyjazdu. Taki mały
gest, a taki ważny, zarówno dla obdarowanych jak i obdarowujących. A już
niedługo będzie grudzień… i znowu „ONE DOLLAR DLA BETLEJEM”.

Tekst - grupa One dollar dla Betlejem

oraz strona www.elzbietankijerozolima.com

Zdjęcie: Arkadiusz Tabisz

Wspólne pielgrzymowanie

Renata Gliniorz i Linda Wencel - instruktorki Samorządowego Ośrodka
Kultury pracują nad kolejnymi przedstawieniami grup teatralnych:

dziecięcej i młodzieżowej. „Akcik” przygotowuje spektakl „A to ci teatr”,
a grupa starsza pracuje nad autorskim projektem. Wiele elementów tych
prezentacji zostało już przygotowanych, jednak, by udały się na oczeki-
wanym przez pomysłodawczynie i młodych artystów poziomie niezbędna
jest kurtyna.
-

- pyta
Renata Gliniorz.
Ze swojej strony tym, którzy wesprą budowę kurtyny - mecenasom kultury
lokalnej - zapewnia reklamę podczas spektakli. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z SOK.

To dla nas wielki wydatek. Zawsze staramy się ograniczyć koszty spektakli ,

wykorzystując własne rozwiązania, pomysły podpatrzone na festiwalach,

czy przeglądach, czasami nawet dostarczając zakupione osobiście materiały

- tutaj jednak mamy problem. Zarówno finansowy, jak i technologiczny.

Zakup profesjonalnego systemu nie wchodzi w grę, ponieważ jest to

wyposażenie bardzo drogie. Szukamy więc rozwiązań skromniejszych. Może

ktoś mógłby nam pomóc w stworzeniu kurtyny na naszej scenie?

Kurtyna tworzy teatr

Karolina Gabriel zajęła II miejsce w kategorii szkół podstawowych podczas
Festiwalu Piosenki religijnej „Corda Cordi”, który odbył się 7 lutego br.
w Brzegu.

Robert Klimek wyjechał z Grand Prix, a Linda Wencel zajęła II miejsce
w jubileuszowych XX Ogólnopolskich Prezentacjach Muzycznych Tere-
paczków 2015.

Prawie 130 osób bawiło się na Balu Seniora zorganizowanym przez Samo-
rządowy Ośrodek Kultury oraz uczestników projektu „Tworzenie rad senio-
rów w Powiecie Opolskim” Fundacji Flexi Mind, realizowanego m.in. na
terenie gminy Komprachcice. To właśnie uczestnicy projektu i ich znajomi
zdecydowali się wyjść nieco poza ramy projektu i przygotować spotkanie
w szerszym gronie. Zainteresowanie imprezą było ogromne. Podczas balu
przygrywał do tańca i zabaw zespół „Allegro”. W programie znalazł się
również spektakl „Elfy” - oparty na scenariuszu Grzegorza Śmiałka - który dla
seniorów przygotowali najmłodsi artyści SOK: teatr „Akcik”.

Samorządowy Ośrodek Kultury

Krótko, ale na głos!

Maja Chrzanowska nie jest mieszkanką osiedla, dla którego nazwę
wymyśliła. Decydując się na udział w konkursie, szukała połączenia

tego nowego - na mapie gminy - miejsca z tradycją. Najciekawiej jej zdaniem
wyszło połączenie zwyczajowego nazywania tego terenu Górką Filipa
i faktem, że na osiedlu położona jest ulica Bursztynowa. Nagrodę laureatce
wręczył Wójt Gminy, który podziękował - korzystając z okazji - za zaangażo-
wanie uczniom, dyrektorom szkół i nauczycielom, uczestniczącym w kon-
kursie.
-

- mówił
Leonard Pietruszka.

omisja oceniająca nadesłane prace zdecydowała, że w obecnej edycji
konkursu nie przyzna nagrody za hasło promujące gminę - zabrakło

wśród nich tego, które byłoby gotowe do wykorzystania w działaniach
zaplanowanych przez osoby odpowiedzialne za budowanie wizerunku
naszego obszaru. Wójt Leonard Pietruszka podkreślił jednak, że cieszy go
zgłoszenie aż tylu pomysłów, wśród których większość pokazuje, jak
ogromna jest wiedza uczniów o kierunkach rozwoju gminy.
Maja Chrzanowska otrzymała za nazwę osiedla tablet, a wszyscy uczestnicy
drobne upominki.

Wszyscy uczestnicy konkursów zostali zaproszeni do sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Komprachcicach - była to również okazja do poznania pracy
urzędników.

Szkoda jednak, że tylko trzy szkoły, czyli PSP Komprachcice, PSP Polska

Nowa Wieś oraz PSP Wawelno uczestniczyły w tych konkursach

Dagmara Duchnowska

Na zdjęciu:

K

Komprachcice

Twórcze myślenie
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1
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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

należnego podatku.

W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność

zgłoszeń. Organizacje mogą przesyłać ogłoszenia samodzielnie

opracowane. W takim przypadku należy zachować rozmiar

ogłoszenia: 9 cm, 8,4 cm, rozdzielczość: min.

300 dpi. Plik prosimy przygotować w formacie JPEG lub TIFF.

Wszystkie dane prosimy przesyłać na adres mailowy:

1 procenta

gazeta.komprachcice@wp.pl

wysokość: szerokość:

Mam na imię , urodziłam się 26.07.2009 r., o godzinie 0.35. Moja waga wynosiła 3600, a wzrost 57 cm. Wszystko było

w porządku, aż do dnia, kiedy przyszedł list z Centrum Genetyki, że jest u mnie podejrzenie choroby zwanej mukowiscydozą.

Rodzice w to nie dowierzali, bo przecież byłam taka silna i nic się ze mną złego nie działo. Po 2 tygodniach zadzwonił telefon

i miła Pani poinformowała mamusię, że niestety wynik jest pozytywny. Wraz z tymi słowami zawalił się cały świat. Rodzice długo

nie umieli się z tym pogodzić, gdyż jest to choroba genetyczna i niestety jak dotąd nieuleczalna. Jestem dziewczynką bardzo

pogodną i energiczną, wszędzie mnie pełno. Niestety jednak los obdarzył mnie tą wstrętną chorobą, z którą staramy się walczyć

łagodząc jej objawy, podając mi różne lekarstwa, robiąc inhalacje i rehabilitację. Dzięki zabiegom tym będę mogła dłużej cieszyć

się życiem.

Emilka

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi o dobrym sercu,
aby wspomogli nas rodziców w walce z chorobą naszej córki.

Jacek i Monika Urbanik

Aby przekazać 1% podatku nie trzeba tak jak w latach ubiegłych samemu wpłacać pieniążków na subkonto dziecka. Urząd
skarbowy przekaże je za nas, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać numer KRS 0000097900. Koniecznie w rubryce „Cel
szczegółowy 1%” należy wpisać

Aby dokonać wpłaty na subkonto, proszę wpłacić środki na konto fundacji:
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, ul. Celna 6; 30-507 Kraków
na rachunek: 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

Nr SWIFT : BPHKPLPK
Nr IBAN: PL 36106000760000320001329248

PIT, jak rozliczyć 1% podatku

„Dla Emilii Urbanik”

Jak wpłacić darowiznę na subkonto Emilki?

Wszystkie wpłaty muszą być dokonane
koniecznie z dopiskiem „Dla Emilii Urbanik”

Za pomoc

serdecznie dziękujemy!

Cześć, jestem Magda i jestem mamą Emilki.

Emilka urodzi ła się w 2004 r., z cztero-

kończynowym porażeniem mózgowym,

cierpi także na lekooporną epilepsję - Zespół

Lennoxa-Gastauta. Sama nazwa nie jest tu

istotna, ale to, jakie skutki niesie za sobą. Dla

małej oznacza to, że nie potrafi sama się po-

ruszać, nie mówi, wymaga stałej obecności

i nadzoru drugiej osoby. Nie wiemy też czy

widzi, ma jednak poczucie światła, razi ją

słońce i zwraca uwagę na różne światła i cie-

nie. Mimo wielu utrudnień Emilka czuje i od-

biera świat, cieszy się z niego, choć okazuje to na swój własny sposób, woka-

lizuje, głośno się śmieje i wydaje radosne okrzyki. Obecnie dla Emilii naj-

ważniejsza jest rehabilitacja, a także różnego rodzaju stymulacje bodźcami np.

lampy. Z funduszy, który zbieramy dla Emilii finansujemy właśnie kosztowną

rehabilitację oraz wszelki sprzęt rehabilitacyjny. Jako rodzic proszę popatrzcie

na moją Emilkę nie ze strachem, ale z uśmiechem i podziwem, dla jej mozolnej

pracy. Często rehabilitacja nie jest dla niej przyjemna, różne pozycje sprawiają

ból i trudności, często przekracza swoje możliwości. Większość z Was jest

anonimowa. Nie jesteśmy w stanie podziękować wszystkim, którzy przeznaczą

1% lub jakąkolwiek darowiznę na Emilię, mam jednak nadzieję, że uda nam się

z czasem dotrzeć do większości i podziękować wszystkim bez wyjątku. Jeśli nie,

czynimy to niniejszym.

Ps. Wiem, że ludzie, którzy nie obcują z takimi osobami jak moja Emilka, często

mają obawy jak się zachować, co powiedzieć. Ale strach ma tylko wielkie oczy.

Mam nadzieję, że mimo wszystko ten list nie wpłynie źle na Wasze samo-

poczucie, a wręcz odwrotnie, sprawi, że popatrzycie na Emilkę i inne dzieci nie

ze strachem, ale z uśmiechem i podziwem, dla ich mozolnej pracy. Większość

z Was jest dla nas anonimowa. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich,

którzy przeznaczali 1% na Emilię, mam jednak nadzieję, że uda nam się z czasem

dotrzeć do większości i podziękować wszystkim bez wyjątku. Jeśli nie, czynimy

to niniejszym. Dziękujemy.

Dziękujemy. Wdzięczni Rodzice

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn
na konto fundacji z przeznaczeniem na leczenie Emilki:

Poniżej krótka instrukcja przekazania 1% podatku:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
Stawnica 33, 77-400 Złotów
SBL Zakrzewo, nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem: „Na leczenie i rehabilitację dla Emilii Pieczykolan – 156/P"

Przykład dotyczy pitu PIT-37, ale analogicznie postępujemy przy pitach PIT-28,
PIT-36, PIT-38.
Wpisujemy nr KRS 0000186434
oraz kwotę, a poniżej cel
szczegółowy „Na leczenie i reha-
bilitację Emilii Pieczykolan (156/p)”

Karolina Danisz urodziła się

8 grudnia 2002 roku. Cierpi

na Zespół Dandy - Walkera.

W 2014 r. Karolinka ukoń-

czyła 12 rok życia. Ma stwier-

dzoną znacznie obniżoną

koordynację wzrokowo-

ruchową oraz sprawność

grafomotoryczną. Nadal nie

chodzi samodzielnie. Komu-

nikuje się głównie poza-

werbalnie stosując metodę makatonu oraz piktogramy. Mimo tych utrudnień,

dzięki codziennej bardzo ciężkiej rehabilitacji i pomocy wielu osób którym

serdecznie dziękujemy Karolinka nie poddaje się.

Wszystkim, którym leży na sercu pomoc Karolince, prosimy o przekazanie
1 % w rozliczeniu podatkowym za rok 2014 zgodnie z poniższymi danymi:

„Na rehabilitację Karoliny Danisz symbol 54/D”

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat darowizn
na konto fundacji z przeznaczeniem na leczenie Karolinki:

„Na leczenie i rehabilitację dla Karoliny Danisz - 54/D”

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
nr KRS 0000186434
z dopiskiem

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
Stawnica 33, 77-400 Złotów
nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem:
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Domecko

Kolorowy karnawał

Wświetlicy środowiskowej w Domecku odbył się bal karnawałowy,
w którym uczestniczyła prawie dwudziestka dzieci z tego sołectwa

i sąsiednich miejscowości. Pracownice świetlicy: Joanna Kałuża i Joanna
Sarnicka postanowiły, w ramach działalności świetlicy, zapewnić dzieciom
doskonałą zabawę w czasie karnawału.

Na balu bawiły się m.in. Julia Drąg i Karolina Skrzipczyk. Obie przychodzą
do świetlicy codziennie. Julia, przebrana za wróżkę z wesela, była

już kiedyś na balu w świetlicy, natomiast dla Karoliny, będącą tego dnia
Japonką, jest to pierwsze tego typu wydarzenie.

Kaj

Komprachcice

Słowa niosą zdrowie

Teatr Lalki i Aktora w Opolu zorganizował akcję pn. „Bajki
na zdrowie” dla pięćdziesięciorga małych pensjonariuszy
Wojewódzkiego Centrum Medycznego. Znakomitym pretekstem
do tego nietypowego artystycznego przedsięwzięcia był Światowy
Dzień Chorego, obchodzony jedenastego lutego. Z tej okazji
zorganizowano akcję pisania bajek, które razem z ilustracjami
tworzyły książeczki, których celem było polepszenie humorów
i osłodzenie spędzanych samotnie dni przez chore dzieci, leżące
w szpitalu WCM.

W

K

przedsięwzięcie zaangażowali się uczniowie komprachcickiej
podstawówki zachęceni przez swoją nauczycielkę.

-

- mówi Celestyna Kubal, nauczycielka Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Komprachcicach. -

W sumie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
stworzyli niemal 30 książeczek. Pracując w parach, podzieliły między sobą
funkcje ilustratora i pisarza. Kanwę historii wymyślały wspólnie i tak
powstały oryginalne książki. Prócz tych upominków dzieci z WCM otrzymały
kolorowanki i laurki przygotowane przez dzieci.
-

- tłumaczy
nauczycielka.

siążki trafiły do szpitala, a w Teatrze Lalki i Autora, na Małej Scenie, część
z opowieści była odczytywana przez koordynatorkę projektu, panią

Alicję Morawską-Rubczak. Tło muzyczne tworzył na perkusji Sambor
Dudziński. Były obecne nauczycielki z uczniami, rodzice z dziećmi oraz
przedstawiciele Fundacji Doktor Klaun, którzy leczą śmiechem i specjalnymi
animacjami pozwalają chorym oswoić chorobę. Prezentowane książki
wyświetlane były na telebimie.

Nauczycielka Celestyna Kubal i dwójka jej podopiecznych: Dominik i Laura.
Dominik (z prawej) był współautorem opowieści o przygodach samotnej
myszki. Laura przedstawiła historię Mruczka w krainie jednorożców. Ucznio-
wie przyznają, że wcale nie było łatwo wymyślić interesujące historie i je
zilustrować.

Maila z propozycją udziału w akcji otrzymałam od pani Alicji Morawskiej-

Rubczak - kierownika literackiego. Tak się złożyło, że akurat mnie nie było,

więc od czasu, gdy się dowiedziałam o projekcie, do zakończenia przygo-

towań miałam dwa dni

Posta-

nowiliśmy z uczniami, że będziemy pisać takie książki we wszystkich klasach,

gdzie będzie to możliwe. W akcji uczestniczyli uczniowie klas: 4a, 4b, 5b i 6b.

Wszystkim autorom wystarczyła jedna godzina lekcyjna.

W tych książkach każda fabuła, każda postać jest inna. Mimo, że autorami

są tak młode dzieci, a niektóre z nich pisały własne bajki po raz pierwszy to

wyszły opowieści niemalże terapeutyczne. Istotne było to, że zakończenia

tych historii mają być szczęśliwe, dlatego, żeby tych pacjentów podnieść na

duchu, pomóc im wyzdrowieć i tę szpitalną samotność oswoić

Na zdjęciu:

Zmiany na stronie

Na gminnej stronie internetowej pojawiły się nowe moduły:
kalendarz wydarzeń, możliwość bezpośredniego przesłania
pytania do Wójta Gminy - Leonarda Pietruszki oraz kalendarz
pracy szefa gminy.

Zapraszamy na stronę:

www.komprachcice.pl
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LUKS „Sukces” Komprachcice

Siatkarki najlepsze w Rokietnicy

W niedzielę 8 lutego w Rokietnicy koło Poznania odbył się
prestiżowy turniej siatkówki dziewcząt „LGD Dolina Samy
miniROKIETNICA CUP” w kategorii „dwójek” (rocznik 2004
i młodsze). W zawodach tych, z dużym powodzeniem, wzięła udział
drużyna Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sukces”
Komprachcice w składzie: Maria Bodzioch, Aleksandra Paszek oraz
Weronika Stelnicka (trenerzy - Małgorzata i Piotr Szczubiałowie).

Wimprezie wystartowało 30 drużyn podzielonych w pierwszej fazie
turnieju na 6 grup eliminacyjnych. Nasza drużyna pewnie wygrała

swoją grupę pokonując kolejno zespoły z Kiekrza, Kalisza, Szamotuł i Kosie-
czyna, awansując do kolejnego etapu, w którym 12 najlepszych teamów
podzielono na dwie grupy ćwierćfinałowe. Również na tym szczeblu nasze
siatkarki nie miały sobie równych pokonując ekipy z Trzcianki, Kalisza,
Poznania oraz Rokietnicy (wynik z Kosieczynem został zaliczony z eliminacji).
Dzięki temu zwycięstwu nasze dziewczyny awansowały do półfinału,
w którym pokonały 15:7 pierwszy zespół Trzcianki (we wszystkich meczach
turnieju rozgrywano jeden set do 15 punktów). W finale młode siatkarki
z Komprachcic, po nerwowym początku, pokonały pewnie drużynę z Jan-
kowa Przygodzkiego 15:9.

urniej w Rokietnicy był doskonale zorganizowany i wystąpiło w nim
wiele klubów, które liczą się w siatkówce młodzieżowej w naszym kraju.

Warto nadmienić, że zespoły klubu z Kosieczyna w kategorii „dwójek”
w 2013 roku zajęły trzy pierwsze miejsca w Mistrzostwach Polski. Tym
bardziej cieszy niekwestionowany triumf ekipy z Komprachcic. Nie jest to
pierwsze osiągnięcie Marysi, Oli i Weroniki w tym sezonie. Dziewczyny
wygrały wcześniej ogólnopolski turniej w Głuchołazach i zajęły drugie
miejsce w Niepołomicach koło Krakowa. Wygrały również zawody miko-
łajkowe w Niemodlinie i uplasowały się na drugim miejscu w turnieju
„Siatkarska Jesień” w Komprachcicach (obie imprezy miały zasięg woje-
wódzki).

T

Piotr Szczubiał

Szybki serwis

Z , dyrektorem Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach o budowie kortów tenisowych
przy ul. Rolniczej rozmawia Kajetan Syguła

Kajetan Syguła:

Arkadiusz Tabisz:

KS:

AT:

KS:

AT:

KS:

AT:

KS:

AT:

KS:

- Można było zauważyć, że korty w Komprachcicach są
niezbędne?

- Oczywiście, coraz więcej mieszkańców naszej gminy
chętnie korzysta z różnych form aktywności fizycznej, grzechem więc
byłoby nie skorzystać z możliwości jaką dają środki unijne i nie wybu-
dować kolejnego elementu rekreacyjno-sportowego wpisującego się
w koncepcję stworzenia centrum sportu przy ul. Rolniczej. Mamy tutaj
piękny teren z przeznaczeniem na tego rodzaju działalność. Korty teni-
sowe były jedną z propozycji i bardzo cieszę się, że udało się ten pomysł
zrealizować. W następnej kolejności chcielibyśmy pomyśleć o zew-
nętrznej siłowni i o parku „Street Workout”. Oczywiście bez zabez-
pieczenia finansowego trudno realizować takie projekty, ale jestem
optymistą i wierzę w końcowy sukces naszego pomysłu.

- Myśli Pan, że z kortów będą korzystali ludzie trenujący tę dyscyplinę
systematycznie, czy też te osoby, które wcześniej nie miały styczności
z tym sportem?

- Korty są przeznaczone dosłownie dla wszystkich, z dużym akcentem
na grę amatorską, która też może być uprawiana na wysokim poziomie.
Chcemy zaproponować różne możliwości korzystania z kortów: nie-
odpłatne wynajmy poprzez rezerwację godzin na naszej stronie inter-
netowej, udział w zajęciach szkółki tenisowej oraz uczestnictwo w roz-
grywkach amatorskiej ligi tenisa. Takie rozgrywki doskonale sprawdzają
się w sąsiednich ośrodkach i są przeznaczone dla osób, które chcą
spróbować swoich sił w rywalizacji sportowej. Oczywiście liga, jak wska-
zuje nazwa, ma być amatorska, czyli dla osób grających na różnym
poziomie. Przede wszystkim ma to być miłe i aktywne spędzenie czasu na
świeżym powietrzu.

- Czego Pan oczekuje po organizacji amatorskiej ligi tenisa?

- Chcielibyśmy zaktywizować jak największą grupę osób i namówić
ich do rywalizacji sportowej. Mam nadzieję że uda się stworzyć taki
system rozgrywek, aby pograł sobie i poczatkujący, jak i tenisista grający
na wyższym poziomie.

- Będą to otwarte korty, z których każdy będzie mógł skorzystać? Czy
też będzie prowadzona jakaś szkółka czy zajęcia? Jeśli tak, to kto będzie
odpowiedzialny za prowadzenie tych zajęć?

- Korty będą otwarte dla każdego. Trzeba będzie tylko zarezerwować
godziny na naszej stronie. Korzystanie z obiektu będzie bezpłatne. Chcie-
libyśmy nawiązać współpracę z jedną ze szkółek tenisowych, tak aby
osoby zainteresowane nauką gry z instruktorem mogły rozwijać swoje
zainteresowania pod okiem fachowca.

- Kiedy planuje Pan oficjalne otwarcie kortów?

- Planujemy dwa otwarcia. 21 marca tego roku dla młodzieży szkol-
nej, przy okazji pierwszego dnia wiosny. Planujemy wspólnie z Publicz-
nym Gimnazjum otwartą imprezę dla uczniów i kadry pedagogicznej.
A dla dorosłych spróbujemy zaplanować rodzinny piknik w sobotę lub
w niedzielę.

Dziękuję za rozmowę.

Arkadiuszem Tabiszem
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OSiR Komprachcice

Coraz więcej chętnych

Arkadiusz Tabisz podsumowuje zajęcia organizowane przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji podczas tegorocznych ferii:

- Zajęcia w czasie ferii zimowych organizujemy już od wielu lat. Uczestnicy są

podzieleni na grupy wiekowe. Zawsze jest duże zainteresowanie, ale w tym

roku ferie były szczególne właśnie ze względu na frekwencję. W przyszłym

roku będziemy musieli pomyśleć o co najmniej dwóch instruktorach. Z moich

wyliczeń wynika, że każdego dnia było na sali około 70 osób w różnym wieku.

Każda grupa wiekowa preferowała inny sposób spędzania czasu na hali

sportowej - dzieci przede wszystkim cieszyły zabawy z piłkami, budowanie

zamku z materaców, konkurs rysunkowy, natomiast młodzież zdecydowanie

wolała gry: w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Cieszę się, że

nasza oferta spędzania wolnego czasu w sposób bardzo aktywny znajduje

coraz większy odzew.

OSiR Komprachcice

Turniej trzech szkół

4 lutego br. odbył się w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Komprachcicach półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców
szkół gimnazjalnych. Gospodarzem było Publiczne Gimnazjum
w Komprachcicach.

Był to turniej trzech szkół: prócz gospodarzy wystąpili zawodnicy
Publicznego Gimnazjum w Rudnikach i gimnazjum nr 7 z Opola. Roz-

grywki odbyły się w systemie pucharowym, zwycięzca awansuje do finału
wojewódzkiego.
-

- tłumaczy Bartłomiej Jasiówka, który zdradza, że po
sukcesach polskich szczypiornistów wzrasta też zainteresowanie tą dyscy-
pliną sportową. -

Awans do finału wywalczyła drużyna Publicznego Gimnazjum nr 7 z Opola,
reprezentacja PG Komprachcice zakończyła rozgrywki z jedną wygraną
i jedna porażką i zajęła drugie miejsce, natomiast na trzecim miejscu zawody
ukończyło Gimnazjum Publiczne z Rudnik.

Zespoły to szkolne drużyny, nie są to klasyczne kluby szkolne, tylko

reprezentacje szkół, które tworzą uczniowie od pierwszych do trzecich klas,

najlepsi z całej szkoły

W 2007 roku, kiedy Polacy byli na podium wysoko, też piłka

ręczna cieszyła się większą popularnością. Uczniowie podczas przerw

rozmawiają, analizują, wspominają, widać zafascynowanie tą dyscypliną.

Natomiast jest za mało czasu, żeby wuefiści, instruktorzy i trenerzy, czy kluby

natychmiast to zainteresowanie wykorzystały. Minie miesiąc, dwa i ucz-

niowie zapominają o tych sukcesach Polaków, są inne wydarzenia sportowe,

które usuwają w niepamięć te poprzednie.

Na pierwszym miejscu: rozwój
z , trenerem piłkarzy ręcznych LKS-OSiR
Komprachcice rozmawia Kajetan Syguła

Kajetan Syguła:

Bartłomiej Jasiówka:

KS:

BJ:

KS:

BJ:

KS:
BJ:
KS:

BJ:

KS:

BJ:

KS:

- Seniorzy na ósmym miejscu. Takie były założenia czy
jednak liczył Pan na lepszy wynik?

- Aspiracje tak naprawdę każdy ma odmienne. Inne
aspiracje ma kibic, inne aspiracje mają moi zawodnicy i inne aspiracje mam
ja. Na szczęście moje aspiracje się pokrywają z tym, czego oczekuje klub. To
się sprawdza, wiadomo, że aspiracje zawodników polegają na tym, że chcą
wygrywać każdy mecz, patrzą troszeczkę przez inny pryzmat. Ja, jako nowy
trener, patrzę na razie przez pryzmat rozwoju. To mimo wszystko są dosyć
młodzi chłopcy, taki młody zespół musi się przede wszystkim nauczyć
rozwijać. W tym i nawet być może w przyszłym sezonie, nie chciałbym
abyśmy czuli przymus bycia w czubie tabeli. Wolałbym żeby chłopcy się
rozwijali, pozyskiwali nowe umiejętności i budowali formę sportową. Jak się
na tym skupimy, to za dwa, trzy lata możemy powalczyć o najwyższe cele.
Póki co środek tabeli jest w porządku. Nawet bezpieczny dół tabeli, który
pozwoli się nam utrzymać, da nam dużo doświadczenia, dlatego jako trener
w pełni to akceptuję. Rozwój sportowy na pierwszym miejscu, wynik
troszeczkę później.

- Można powiedzieć, że obecny wynik, to ten, na który zasługuje pańska
drużyna?

- Wierzę, że druga runda będzie lepsza i sezon skończymy lepiej niż
skończyła się dla nas pierwsza runda, podczas której sporo się nauczyliśmy.
Było jednak kilka meczów takich, które mogliśmy i powinniśmy wygrać. Nie
ukrywam, że zespół z nowym trenerem się dociera; cały czas się poznajemy,
ale jest ta chemia pomiędzy mną a zawodnikami i to mnie cieszy. Co więcej,
pozwala mi myśleć pozytywnie o tym, co się będzie działo.

- Czy prócz zrównoważonego rozwoju jest coś, na co Pan kładzie nacisk
w czasie treningów? Czy jest jakaś metoda, pomysł na trening, na funk-
cjonowanie zespołu, który chce Pan wpoić swoim zawodnikom?

- Z tym obrazem sportu i gry to jest tak, że każdy trener ma inny i ja chcę
nauczyć i przekazać drużynie taki obraz, jaki ja mam w głowie. Chwilami już
widać na boisku, że zawodnicy czują tę koncepcję i są w stanie sprzedać, to
czego ja ich uczę i to jest super. Natomiast zasady są typowo książkowe;
najpierw się pracuje nad sprawnością fizyczną, żeby mocno - i przede
wszystkim bezpiecznie, bez kontuzji - skończyć nie tylko jeden mecz bo to
nie sztuka, ale wszystkie mecze, a jest ich w sezonie 22 - 25. Drużyna musi
być jak układanka, jak puzzle: raz sprawność, raz technika, raz taktyka,
czasem nawet trening mentalny, psychologiczny.

- Pewnie jest tak, że nie każdy zawodnik reprezentuje taki sam poziom?
- Zgadza się
- Czy jest ktoś, kto się wybija, ktoś, kto ma więcej strzelonych bramek czy

np. świetnie gra w obronie?
- Po pierwszej rundzie mogę powiedzieć, że większość zawodników

zrobiła progres, nie tylko w grze, ale w ogóle w rozwoju sportowym, więc ten
progres cieszy. Obecnie formę zaczyna łapać Marcel Ungier - rozgrywający.
Dobry poziom reprezentuje również bramkarz Tomek Oleksyn, który broni
na dosyć wysokim procencie. U tych dwóch zawodników najczęściej widać
powtarzalność, bo to jest forma sportowa. Czasami jest tak, że ktoś rzuci
osiem bramek, zagra dobry mecz, potem zagra dwa słabsze. U Marcela
i Tomka ta forma jest najbardziej równa, co nie znaczy, że inni zawodnicy
mocno odstępują poziomem, bo jeszcze śmiało Krzyśka Jurosa mogę
dołączyć do grona takich zawodników, którzy kreują grę.

- A czy jest jakaś słabość, nad którą w tym momencie pracuje Pan z zes-
połem? Czy jest coś, co ewidentnie potrzebuje większego nakładu pracy?

- Mentalność - taka pierwszoligowa, wyższoligowa. Jeżeli chcemy grać
lepiej, to w głowach musimy mieć troszeczkę więcej, niż taki poziom drugo-
ligowy. Umiejętnościami się dorówna, ale praca mentalna jest też istotna.
Idealnie byłoby mieć taką zrównoważoną agresję boiskową z takim luzem
gry, ze swobodą. Wtedy można mówić, że ktoś ma formę sportową - czuje
się na boisku dobrze, swobodnie a przede wszystkim pewnie. Tego momen-
tami nam brakuje. W tych meczach w pierwszej rundzie, które mogliśmy
wygrać nie czuliśmy się pewnie, nie czuliśmy się swobodnie. W tej chwili
widzę, że sytuacja w tej sferze się powoli zmienia.

- Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

Bartłomiejem Jasiówką
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Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych
przy OSiR Komprachcice

LKS OSiR Komprachcice
46 - 070 Komprachcice, ul. Szkolna 18

tel./fax 77 46 46 040, e-mail: biuro@osir.komprachcice.com.pl
Bank Spółdzielczy "BANK ROLNIKÓW”
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ZDROWIE POPRZEZ SPORT
Przekaż 1% podatku na LKS-OSiR Komprachcice.

Sam zdecyduj, na co konkretnie mogą być przekazane pieniądze
z Twojego podatku.

Przekaż je na rozwój sportu w naszej gminie.

1% nr KRS 0000218384


