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Orły są wśród nas
Trzeba je tylko dostrzec, wydobyć i pokazać jako wzory do
naśladowania. W czwartek 26 czerwca, w hali sportowej,
wręczono „Komprachcickie Orły”.

P

„Orły” w dziedzinie nauki wręczał dr Kazimierz Ożóg (z lewej)
adiunkt Uniwersytetu Opolskiego. Z prawej Leonard Pietruszka,
dyrektor komprachcickiego gimnazjum

rowadzący galę Grzegorz Pielak z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Opolu wymienił bogatą symbolikę słowa orzeł, powołując
się na Władysława Kopalińskiego, nieżyjącego już autora „Słownika symboli”. Ten szlachetny ptak kojarzy się m.in. z męstwem, odwagą i ojczyzną.
Być „orłem” w jakiejś dziedzinie to wyróżniać się, przodować. Orzeł znajduje
się w godle Polski, jest więc znanym w naszym kraju symbolem. Prowadzący
galę podkreślał jego znaczenie kilkakrotnie. Zaznaczał tym samym, jak duży
prestiż stanowi tytuł „Komprachcickiego Orła” nadany uczniowi.
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Serca, które stać na wszystko
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława
Kukulskiego odbył się 22 czerwca w Samorządowym Ośrodku
Kultury w Komprachcicach. Dobre teksty, muzyka i wykonanie
sprawia, że piosenki te są ciągle aktualne.

D

użą popularnością cieszyła się piosenka „Radość najpiękniejszych lat”.
Nic dziwnego, młodzi ludzie z pewnością identyfikują się z jej tekstem
(autorstwa Janusza Kondratowicza) o sercu, które jeszcze stać na wszystko
oraz o wierze w to, że naprawdę umie się żyć. Takie nastawienie jest wręcz
nieodzowne, żeby na starcie życia nie opadły skrzydła.
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Alkoholik musi chcieć!
Rozmawiamy z Anną Koszyk, Pełnomocnikiem Wójta Gminy
Komprachcice ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
- Przypomnijmy naszym czytelnikom, jakie są
zasady działania tej komisji.
- Każda gmina jest zobligowana do tego,
aby mieć pełnomocnika lub koordynatora,
który odpowiada za dysponowanie środkami
z akcyzy alkoholowej. To tak zwany pieniądz
znaczony, nie można wydatkować go na żadną
inną działalność niż tylko na walkę ze skutkami
uzależnień i zapobieganie ich powstawaniu.
Nasza komisja ma za zadanie przede wszystkim motywować ludzi uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia - terapii dochodzącej lub w zakładzie zamkniętym. Zajmujemy się także niesieniem pomocy osobom
współuzależnionym, a więc współmałżonkom
i dzieciom. Działa u nas punkt konsultacyjny,
gdzie w razie potrzeby pani terapeutka udziela
wszystkim zgłaszającym się pomocy. Ostatnio
doszły jeszcze zespoły interdyscyplinarne

i grupy robocze zajmujące się zapobieganiu
przemocy domowej - jeżeli trafia się delikwent
z ciężką ręką. Bierzemy wtedy udział w takich
grupach. Ale generalnie staramy się motywować ludzi do podjęcia leczenia. Nie jest to
jednak łatwe.
- Problemem alkoholików jest często to, że
ich zdaniem problemu nie ma...
- Wydaje im się, że zawsze dadzą sobie radę,
więc narzędzia motywowania są im niepotrzebne. Teraz jest o tyle lepiej, że osoby współuzależnione żyjące z alkoholikiem przełamują
się i mówią o tym. Kiedyś to był wstyd, wszystko się działo w czterech ścianach. Dziś żona
coraz częściej mówi: dorosłam do tego, żeby
spróbować jeszcze ratować męża i przy tym
ulżyć sobie. A my prosimy wtedy takiego pana
do nas i patrzymy, co da się zrobić. Niekiedy
nie przychodzą, trzeba ich ściągać po parę

Zespół Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
zajął na tegorocznym Festiwalu Piosenki III miejsce

razy. Motywowanie przychodzi z trudem.
Jednak w ostatnim roku udało nam się, wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zespołom interdyscyplinarnym zajmującym się
przemocą, wysłać kilka osób na leczenie zamknięte.
- Jak wygląda taka procedura?
- Na początku my, jako komisja, prosimy
o przyjście na nasze posiedzenie. Jeśli taki ktoś
nie przyjdzie, wysyłamy wezwanie, że ma się
stawić. Potem zaś możemy skierować sprawę
do sądu. Żeby tak było, musi zaistnieć kilka
czynników, m.in. rozkład rodziny, demoralizacja nieletnich, zakłócanie porządku,
notoryczne uchylanie się od pracy... Jednak co
z tego, że ktoś dostanie skierowanie na przymusowe leczenie, skoro ostatecznie nie będzie wyrażał woli współpracy. Tak naprawdę
alkoholizm jest chorobą, więc koniec końców
nie można kogoś zmusić, żeby się leczył.
- Co innego w sytuacji zaistnienia przemocy...
- Tak, wtedy taka osoba ma założoną „Niebieską Kartę”. Jest wtedy wzywana raz w miesiącu na spotkanie, policja depcze mu po pię-

tach i często zaczyna ona się wstydzić, że co
jakiś czas ma radiowóz przed domem. Nam,
członkom komisji, nie wolno wejść do domu,
w którym istnieje podejrzenie przemocy.
W razie takiej potrzeby zwracamy się do
opieki społecznej.
- Wracając do motywowania - jakich argumentów używacie?
- Przede wszystkim rodzina i jej utrzymanie,
a także przykład dawany synowi czy córce. Sąd
może skierować uzależnioną osobę na terapię. Są osoby, które podejmują leczenie gdzieś
w pobliżu np. w Opolu na Głogowskiej czy
w poradni katolickiej. Adresy miejsc, w których można szukać pomocy, podane są do
wiadomości publicznej. Tutaj, na miejscu
niektórzy się wstydzą się leczyć, wolą jeździć
tam, gdzie nie będą rozpoznawani. Wracając
jednak do naszej działalności - kładziemy
bardzo duży nacisk na profilaktykę. Z tymi,
którzy wylądowali na ulicy, praktycznie nic już
się nie zrobi.
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PSP w Chmielowicach i w Komprachcicach

Rewizyta uczniów z Hasbergen
W dniach 17-24 maja br. dwie gminne podstawówki w Chmielowicach i w Komprachcicach gościły
z rewizytą uczniów ze szkoły partnerskiej
„Schule Am Roten Berg” w Hasbergen w Niemczech.

D

zieci w czasie pobytu mieszkały w rodzinach, które je gościły i wspólnie
ze swoimi koleżankami i kolegami brały udział w różnych punktach
programu, przygotowanego przez opiekunów grupy Dorotę Piechaczek
i Ewę Spik.

P

ierwszego dnia, po przywitaniu odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy
Komprachcice , Pawłem Smolarkiem. Kolejną pozycją w programie było
zwiedzanie Opola. W czasie pobytu goście wyjechali na wycieczkę do Juraparku w Krasiejowie połączoną z warsztatami paleontologicznymi, zwiedzili
Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, byli na basenie i w opolskim ZOO.
Uczestniczyli także w lekcjach w szkole i zajęciach rzeźbienia w drewnie.

N

a zakończenie odbył się wieczór pożegnalny, w którym udział wzięli
uczestnicy wymiany, rodzice, opiekunowie oraz dyrektorzy szkół.
Wymiana ta mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu programu
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Burmistrzowi Hasbergen oraz
rodzicom uczniów biorących udział w spotkaniu. Dla młodych ludzi była to
wspaniała forma poznawania języka, kultury, historii i życia codziennego.
Opiekun grupy - Ewa Spik PSP Chmielowice

Polska Nowa Wieś

Wielki mały sport
Ponad 200 przedszkolaków ze wszystkich
gminnych placówek i oddziałów wzięło udział
w spartakiadzie, którą od 10 lat organizuje
Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi.
Od dwóch lat impreza odbywa się w hali
sportowej Ośrodka Kultury i Sportu
w Komprachcicach. W tym roku - 4 czerwca.

P

rzed laty zawody sportowe odbywały się w przedszkolnym ogrodzie, którego atmosfera sprzyjała
dobrej zabawie.
- Organizujemy je teraz na hali, ponieważ nigdy nie ma
gwarancji, że będzie odpowiednia dla przeprowadzenia
zajęć pogoda. W hali jest poza tym bezpieczniej. Trochę szkoda, dochodzą do
nas głosy, że można byłoby znów zorganizować zawody w ogrodzie,
zobaczymy - deklaruje dyrektor placówki w Polskiej Nowej Wsi, Maria Zając.
W organizacji spartakiady przedszkolaków dyrektor wspierają nauczycielki:
Alina Wolak, Ewa Tylikowska i Agnieszka Wesołowska oraz dr Karina Słonka
wraz ze studentami fizjoterapii Uniwersytetu Opolskiego. Zawody przedszkolaków to różne konkurencje zaproponowane uczestnikom w formie
odrębnych stacji - muszą tam, pod opieką studentów-wolontariuszywykonać zadane ćwiczenia.

P

odczas finalizowania przygotowań do tegorocznej akcji okazało się, że
bez fajerwerków, ale za to z rosnącą popularnością impreza odbyła się
po raz dziesiąty.
- Nie zdawałyśmy sobie wcześniej sprawy, że to już mały jubileusz - mówi
dyrektor placówki i wspomina początki: - Pierwszą imprezę organizowałyśmy same, ja i dwie nauczycielki, ale już wtedy każde przedszkole
startowało w koszulkach innego koloru. Nie było jeszcze, jak w tym roku,
pucharów, tylko wydrukowane przez nas dyplomy.

Z

awody są przez przedszkolaków oczekiwane - tego
dnia mogą spotkać się z koleżankami i kolegami
z innych placówek i stanąć do wielkiej zabawy fair play.
W tych zawodach nie ma tak typowej dla innych sportowych zmagań rywalizacji, tutaj każdy jest zwycięzcą.
- To uzupełnienie naszych działań edukacyjnych związanych z korekcją postawy - wyjaśnia Maria Zając. - Od
lutego tego roku dzieci uczestniczą w ćwiczeniach
korekcyjnych, wyjeżdżamy raz w tygodniu na zajęcia
sportowe do hali sportowej OSiR. Ta akcja jest także
zgodna z programem „Rok Szkoły w Ruchu 2014”
Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym uczestniczymy i w ramach którego otrzymaliśmy tytuł „Przedszkole w Ruchu”.
Placówka z Polskiej Nowej Wsi jest na razie jedyną
na terenie gminy Komprachcice, która taki tytuł
zdobyła. Wymagania regulaminowe były bardzo ostre,
trzeba było wykazać się działaniami, które odbiegają
od tradycyjnych sposobów promowania sportu wśród przedszkolaków, nie
mogły być to też zadania przygotowane specjalnie na potrzeby zdobycia
tytułu. O jego przyznaniu szkoła dowiedziała się tuż przed spartakiadą.

W

przedszkolu odbywają się cykliczne zajęcia „Ćwiczyć każdy może”,
opracowany został także roczny program „ABC zdrowia”, nauczyciele promują wśród przedszkolaków zdrowe odżywianie. Raz w miesiącu
placówka organizuje spotkania dla dzieci i rodziców wspólne zajęcia
popołudniowe. Wszystkie wydarzenia są publikowane na stronie internetowej przedszkole-pnw.pl.
Dagmara Duchnowska
Zdjęcia: Magdalena Kaczor
(placówce dziękujemy za udostępnienie fotografii)
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Ks. Erwin Kuzaj, proboszcz
Parafii pw. św. Marcina
w Ochodzach,
wręczał nagrody
w kategorii
postawa społeczna

Orły są wśród nas
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S

koro mowa o prestiżu, nie mogło zabraknąć uroczystej gali. Jednym
z pierwszych punktów programu był polonez wykonany przez tegorocznych absolwentów gimnazjum. Tradycyjnie wykorzystano utwór
nieżyjącego już Wojciecha Kilara. Ta właśnie wersja poloneza została zaprezentowana pod koniec filmu „Pan Tadeusz”, dzięki czemu zyskała szczególną
popularność. Zostając przy akcentach muzycznych, nie można pominąć
zespołu bluesowo-rockowego „Day Off”, który zaserwował kilka przerywników. Jednym z nich był znany utwór Tadeusza Nalepy, zaczynający się od
słów: „...kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem, hej…” - o tym jak złote
rady ojca mogą zmieniać się w miarę jak syn dorasta. „Komprachcickie Orły”
odwołują się natomiast do wartości niezmiennych - kultury umysłowej,
fizycznej, a także do działalności pro publico bono. Zasady przyznawania
tych zaszczytnych tytułów oraz reguły funkcjonowania samej akcji przedstawiamy w wywiadzie z dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach - Leonardem Pietruszką. Tekst zamieszczony jest poniżej.
Bartosz Sadliński

Wręczaniu nagród
za osiągnięcia sportowe
towarzyszył męski uścisk
dłoni wręczającego
Arkadiusza Tabisza,
dyrektora OSiR-u
w Komprachcicach

Lista orłów

Wyławianie perełek

SZKOŁY PODSTAWOWE
kategoria NAUKA
Marcin Borman - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Chmielowicach

O szczegółach przyznawania „Komprachcickich Orłów”, a także o stopniowym
rozwoju w zakresie nadawania tych tytułów rozmawiamy z Leonardem
Pietruszką, dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach,
w przeddzień gali wręczenia statuetek.

kategoria SPORT
Michelle Maculak - Publiczna Podstawowa w
Wawelnie
Julia Niedworok - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Komprachcicach

- W jakich kategoriach zostaną rozdane tegoroczne „Komprachcickie Orły” i czy zaszły jakieś
zmiany w regulaminie ich przyznawania w stosunku do roku poprzedniego?
- Ciągle mamy trzy kategorie: nauka, sport i postawa społeczna. W tym roku rozszerzamy
rozdawanie „Orłów” na szkoły podstawowe. A więc wchodzi w grę nie tylko gimnazjum, które
w gminie mamy tylko jedno. Każda szkoła licząca do 100 uczniów mogła zgłosić do trzech
kandydatów w danej kategorii. Z kolei szkoła powyżej 100 uczniów, mogła zgłosić do sześciu.
Mamy sześć szkół podstawowych
- W każdej kategorii może być wybrana tylko jedna osoba?
- Tak. Jednak wszyscy nominowani zostali zaproszeni na galę, wspólnie z rodzicami. Każdy z nich
wyjdzie na środek, a następnie ten, który zostanie wyczytany, otrzymuje tytuł w danej kategorii.
- Czy „Komprachcicki Orzeł” to tytuł wyłącznie prestiżowy, czy też wiąże się z nim jakaś
nagroda materialna?
- W tym roku ma on charakter prestiżowy. Każdy zwycięzca dostaje statuetkę. Nie ukrywam, że
w przyszłości marzy nam się, by ktoś, kto otrzyma tytuł „Komprachcicki Orzeł”, dostał również
jakąś nagrodę - pieniężną albo rzeczową.
- Na jakiej zasadzie wybierani byli członkowie kapituły?
- Po jednym przedstawicielu danej szkoły. I każdy z nich to nauczyciel. Moim zdaniem takie
kryteria pozwalają na sprawiedliwy wybór, kogo utytułować.
- Jest pan pomysłodawcą „Komprachcickich Orłów”?
- Tak, a organizatorem jest gimnazjum, które wspiera Ośrodek Kultury i Sportu oraz Samorządowy Ośrodek Kultury. Na gali wystąpi zespół „Day Off”. To grupa bluesowo-jazzowa. Cieszę
się także z tego, że podczas uroczystości absolwenci naszego gimnazjum zatańczą poloneza.
- Z „Pana Tadeusza”?
- Tak. Wracając jeszcze do samych „Orłów”, w każdej kategorii statuetkę wręczy inna osoba. Jeśli
chodzi o naukę, będzie to dr Kazimierz Ożóg, w kategorii postawa społeczna - ks. Erwin Kuzaj,
w kategorii sportu - Joanna Dzido, prezes Szkolnego Związku Sportowego.
- Kategoria postawa społeczna jest chyba najtrudniej mierzalna. Jakie kryteria są stosowane?
- Faktycznie, z tą kategorią jest najtrudniej. W przypadku nauki można porównać średnią ocen,
udział w olimpiadach, w przypadku sportu bierze się pod uwagę występy na zawodach,
przynależność do drużyn czy klubów. Jeśli zaś chodzi o postawę społeczną, każda szkoła zgodnie z regulaminem - przesyła nam kandydatury wraz z uzasadnieniem. Każde z nich ma
przynajmniej pół strony. Tam właśnie wymienia się, co uczeń robi. Może być to praca na rzecz
parafii, działalność w ochotniczej straży pożarnej, w kole mniejszości niemieckiej, schronisku
dla zwierząt itp. Wszystkie te elementy są argumentami mającymi przekonać kapitułę, że to
właśnie ta, a nie inna osoba ma otrzymać „Orła”.
- Dużo macie takich młodych społeczników?
- Tak, tych perełek jest naprawdę sporo. Trzeba je wyławiać. Po to właśnie postanowiłem
powołać do życia taką formę wyróżniania uczniów. Wprawdzie regularnie na zakończenie roku
odbywają się apele, jednak to trochę za mało. Warto, żeby osoby, które wyróżniają się
ponadprzeciętnymi osiągnięciami, były doceniane osobno. Nasza gala odbywa się - zgodnie
z regulaminem - w przeddzień zakończenia roku szkolnego.
- Jakie są dalsze plany co do „Komprachcickich Orłów”? Czy ta inicjatywa będzie jakoś
rozbudowywana?
- Marzy mi się, żeby rozszerzyć ją na przedszkolaków. Wyróżnienie mogłoby nazywać się np.
„Superprzedszkolak”. Można by było nominować pięcioro, a potem wybrać jednego. Jeśli
chodzi o dorosłych, funkcjonuje już tytuł „Zasłużony dla Gminy Komprachcice”. Kto wie, może
kiedyś uda się zrobić galę wręczenia nagród od przedszkolaka do seniora.
rozmawiał Bartosz Sadliński

kategoria POSTAWA SPOŁECZNA
Patrycja Siendzielorz - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Wawelnie

PUBLICZNE GIMNAZJUM
W KOMPRACHCICACH
kategoria NAUKA
Marek Skrzypczyk
wyróżnienie: Julia Gregulec
kategoria SPORT
Artur Jorgen
kategoria POSTAWA SPOŁECZNA
Weronika Gruca
wyróżnienie:
Rafał Woszek,
Wiktoria Zmarzlik
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- Profilaktyka musi iść wielotorowo...
- Zaczynamy pracę już od szkoły podstawowej.
Przeprowadzamy pogadanki, a wychowawcy
dostają materiały, mogą więc kontynuować
temat na lekcjach wychowawczych. Z naszych
środków prowadzona jest świetlica w Domecku. Finansujemy organizację imprez pozalekcyjnych m.in. sportowych i kulturalnych.
Wsperaliśmy niedawno turnieje: piłki ręcznej, siatkowej, badmintona. Takich środków
na zajęcia sportowe mamy 12 tys. zł. Ważnymi
wydarzeniami są festyny rodzinne - dzieci
bawią się razem z rodzicami, dziadkami.
Buduje się więź międzypokoleniowa. Rodzice
dużo pracują i często nie mają czasu dla swoich pociech. Skąd tak naprawdę biorą się alkoholizm, narkomania? Z nieradzenia sobie
z problemami. Pomijam oczywiście fakt, że
młodzież często chce zaimponować i dlatego
sięga po używki... Duży nacisk kładziemy też
na walkę z agresją i przemocą rówieśniczą,
oraz na radzenie sobie z zagrożeniami dla
dzieci i młodzieży płynącymi z Internetu.
- Filtry rodzicielskie są zawodne...
- Zresztą prosty człowiek nie wie, jak taki program zainstalować. Poza tym dzieciak jeden
drugiemu szybko przekazuje informacje,
jak obejść tego rodzaju zabezpieczenia. Z naszego doświadczenia - warto kłaść nacisk na
festyny rodzinne. We wrześniu będziemy
organizować już po raz trzeci taką wspaniałą
imprezę - „Pożegnanie lata”. Będą dmuchańce
dla dzie-ci, program artystyczny, pojawi się
pan, który zabawia dzieci. Do tego turniej piłki
nożnej i siatkowej. Każde dziecko dostanie
talon, który będzie mogło wymienić na
hamburgera.
- Jak ocenia pani skuteczność działań komisji? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest
to trudno mierzalne.
- Może najpierw powiem o doborze metod.

Codziennie mam po pięć, sześć telefonów,
np. z Krakowa. Proponują, żeby kupić u nich
dwa tysiące ulotek. Tylko co to da? Kto dzisiaj
czyta coś takiego? Ulotki nie mają siły oddziaływania w walce z nałogami.
- Fakt, nie mają.
- Kiedyś pili tylko mężczyźni, teraz piją i kobiety. Mąż za granicą, a żona spotyka się z koleżankami przy drinku. Albo pije sama w domu.
Ogóle spożycie alkoholu w naszej gminie jest biorąc pod uwagę liczby - zatrważające.
W roku 2013 wpływy ze sprzedaży alkoholu
(zarówno nisko- jak i wysokoprocentowego)
wyniosły ponad 5 milionów zł, podczas gdy
wszystkich mieszkańców mamy około 10
tysięcy. A zatem nie jest dobrze.
- Wracając jednak do pytania - czy pojawia się
czasem uczucie, że faktycznie udało się
komuś pomóc? Tak bez dwóch zdań.
- Tak, oczywiście. Kiedyś np. matka przyjeżdżała do nas z synem; w końcu sprawa trafiła
do sądu i ostatecznie syn poszedł na terapię.
Zmądrzał na tyle, że podjął pracę. Pamiętam
też takiego pana, który powtarzał, że jemu nic
nie pomoże. Jak w pobliżu pojawiał się
alkohol, mężczyzna nie widział poza nim
świata. A jednak poszedł na terapię do
Woskowic i dał radę. Ale były też sytuacje
przykre.
- Na przykład?
- Wysłaliśmy pewnego pana na leczenie;
chciał tam iść, zgodził się. Gdy wrócił, przyszedł do nas, klęczał, płakał, czytał wiersz,
który w podzięce napisał. A na drugi dzień
zadzwoniła jego żona i powiedziała, że porąbał jej samochód - wrócił od nas i już był pijany... Alkoholik musi chcieć sobie pomóc.
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Ochotnicza Straż Pożarna

Zawody i wystawa sprzętu
W niedzielę, 8 czerwca pogoda rozpieszczała plażowiczów.
Nie była jednak łaskawa dla strażaków z gminy Komprachcice.
W upalne popołudnie musieli zmagać się w zawodach sportowopożarniczych. Było naprawdę gorąco.

P

ierwsza konkurencja była próbą zwinności i wytrzymałości. Miała charakter sztafety. Uczestnicy musieli pokonać tor przeszkód zorganizowany na miejscowym boisku. Należało w jak najkrótszym czasie pokonać ten
odcinek, wykonując - w odpowiednim momencie - slalom między tyczkami,
biegnąc - gdy trzeba - po ławce itd. Każdemu uczestnikowi przypadał jakiś
odcinek toru. Gdy dobiegał do kolejnej osoby, następowało klepnięcie
w rękę i zmiana. W strojach strażackich i piekącym słońcu - nie było łatwo.
Kim jednak byłby strażak bez hartu ducha...

T

ego rodzaju zawody to m.in. okazja do wykazania się sprawnością;
sprawdzenia, czy strażak zmiast dbać o kondycję nie przyrósł przypadkiem do fotela w pokoju telewizyjnym. Poza tym - to okazja do integracji.
Na zawody zjechały się jednostki z miejscowości leżących na terenie gminy
Komprachcice. Wawelno, Polska Nowa Wieś, Chmielowice, Ochodze,
Żerkowice, Domecko no i oczywiście same Komprachcice - oni to brali udział
w zawodach, oni też mieli w pobliżu swoich kibiców. Gdzie ruch i współzawodnictwo - tam duch nie ginie!
- Łącznie startują 34 drużyny - mówi w przerwie zawodów Sebastian
Dambiec. Młody komendant gminny ochotniczej straży pożarnej pełnił rolę
prowadzącego zawody i konferansjera zarazem. W żywiołowy sposób
zapalał drużyny do walki.

W

przypadku sztafety zawodnicy startowali w czterech kategoriach:
seniorzy grupa A, seniorki grupa C, młodzieżowe drużyny pożarnicze
chłopcy i młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewczyny. Jak widać panny idą
sznurem nie tylko za (męskim) mundurem, ale także same chcą próbować
swoich sił. A że w skali Opolszczyzny coraz więcej ochotniczych straży pożarnych cierpi na „kryzys powołań”, każde ręce przydadzą się do pracy - zwłaszcza tej, która (dosłownie i w przenośni) pali się w rękach.
- Zawody odbywają się na poziomie gminnym - zaznacza komendant gminny. - Tak naprawdę mają one charakter towarzyski. A to dlatego, że zawody
powiatowe dopiero za rok.
Jak słusznie przyznaje nasz rozmówca, druga część zawodów jest jeszcze
bardziej widowiskowa. Polega na biegu z wężem od motopompy w stronę
stojących słupków. Należy strącić je strumieniem wody. A zatem - podobnie
jak w sztafecie - ważna jest szybkość. Dodatkowo jednak bez celnego oka
nie można się obyć. Motopompa warczała i dymiła, jednak strażacy byli
w pobliżu, więc nikt się nie obawiał. W tej konkurencji (zwanej bojową lub
czasem - żartobliwie - laniem wody) wystąpiły: harcerskie oraz młodzieżowe
drużyny pożarnicze (w obu przypadkach startowano w kategoriach męskiej
i żeńskiej), a także Seniorki grupa C i Seniorzy grupa A. Komprachcice i Wawelno (w przypadku harcerskich drużyn pożarniczych chłopięcych) dzielili
się nawet na dwie poddrużyny.

Z

awody były też okazją do integracji. Z głośników sączyła się muzyczka
oraz głos „konferansjera”. Na miłośników pożarnictwa czekała natomiast dodatkowa atrakcja. Wzdłuż komprachcickiego boiska zaparkowano
wozy strażackie. Część z nich nie robiła wrażenia większego niż zwykle
(chodzi o pojazdy, które na co dzień wykorzystuje się w straży). Były jednak
i takie, które jakiś czas temu wyszły z użycia. Stare żuki i jelcze przypominały
dawne czasy tym strażakom, którzy dziś są już seniorami; młodym zaś
pokazywały, że kiedyś było inaczej. Nie tylko wystawa samochodów
stanowiła ozdobę zawodów. Nie zabrakło też prezentacji motopomp. Czuwał nad nimi Joachim Kowolik, były naczelnik OSP Komprachcice (na mniejszym zdjęciu).
- To wszystko moja robota - uśmiecha się. - Jest to stary sprzęt, który został
przeze mnie odnowiony. To jest np. Polonia PO3, rocznik 63. 400 litrów na
minutę. Miała pójść na złom, bo była w opłakanym stanie. A w chwili obecnej

jest w zasadzie sprawna, można nią pompować - strażak wskazuje na
urządzenia, a następie pokazuje zdjęcie przedstawiające tę samą pompę
przed renowacją. Nie sposób nie zauważyć różnicy. Joachim Kowolik pokazuje też bardzo starą pompę, którą można wprawić w ruch jedynie za pomocą mięśni. Umieszczało się ją na wózku czterokołowym. Potrzebna była
również beczka.
- Dokładna data produkcji nie jest znana, ale buszowaliśmy trochę z synem
po Internecie i widzieliśmy pompę z 1840 r., która ma ten, mniej więcej,
kształt - twierdzi strażak. - Obecnie znajdują się na niej cztery warstwy farby.
Staraliśmy się odtworzyć jej wygląd na podstawie obrazków z komputera.
Na razie sprzęt mieści się w domu u pana Joachima. Z czasem zostanie przeniesiony do remizy komprachcickiej OSP.
Bartosz Sadliński

Wyniki zawodów Gminnych pożarniczych
Seniorzy grupa A
1. PNW (łączny czas: 112,36)
2. Wawelno (112,36)
3. Domecko (118,32)
4. Ochodze (119,1)
5. Chmielowice (124,59)
6. Żerkowice (126,52)
7. Komprachcice (129,00)
Seniorki grupa C
1. PNW (122,98)
2. Wawelno (123,24)
3. Ochodze (125,96)
4. Domecko (128,84)
5. Chmielowice (155,02)
MDP Chłopcy
1. Wawelno (101,18)
2. Ochodze (116,04)
3. Żerkowice (123,93)
4. Komprachcice (127,21)
Organizatorzy zawodów:
OSP Domecko

MDP Dziewczyny
1. Żerkowice (136,87)
2. Komprachcice (150,16)
3. Chmielowice (155,53)
HDP Chłopcy
1. Wawelno I (29,52)
2. Domecko (30,87)
3. Wawelno II (33,32)
4. Żerkowice (33,80)
5. Komprachcice I (34,90)
6. PNW (35,25)
7. Komprachcice II (45,10)
HDP Dziewczyny
1. PNW (34,50)
2. Wawelno (47,21)
3. Domecko (97,40)
Oldboye
1. Komprachcice (40,61)
2. Chmielowice (61,00)
3. Wawelno (63,25)
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SOK Komprachcice

Serca, które stać na wszystko
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

T

akże utwór „Jak pięknie by mogło być” pojawił się na ustach uczestników. Muzykę, podobnie jak w przypadku przeboju poprzedniego,
skomponował Jarosław Kukulski, piosenkę wykonała jednak nie jak poprzednio Anna Jantar, ale Halina Frąckowiak. Słowa Jonasza Kofty również
niosą tchnienie optymizmu. Jednak (podobnie jak w przypadku pamięci
o ogrodach, tegoż autora) jest to tęsknota za lepszym światem i za przyrodą
uosabiającą spokój i szczęście. Bo przecież „ziemia jest wielką jabłonią”, zaś
dla wszystkich tych, którzy zapragną się pod nią schronić, na pewno wystarczy cienia. „Co ja w tobie widziałam?” - to jeszcze inny przykład piosenki
wykonywanej przez uczestników. Relacja damsko-męska przedstawiona
z dystansem i humorem.

W

okal Anny Jantar oraz kompozycje Jarosława Kukulskiego przypominają, że ambitna twórczość może być radosna i wcale nie musi
opowiadać o bólu podmiotu lirycznego. Obu postaci nie ma już wśród nas.
Anna Jantar odeszła przedwcześnie w 1980 roku. W wieku niespełna 30 lat
zginęła w katastrofie lotniczej na Okęciu. Jej mąż zmarł w 2010 roku przeżywszy lat 66. Był głównie kompozytorem, choć ciekawostką jest, że ukończył Wydział Instrumentalny Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w klasie... oboju. Zostając przy ciekawostkach, warto jeszcze dodać, że panieńskie nazwisko Anny Jantar brzmiało - Szmeterling. Sceniczne - stanowiło
pseudonim, na który zdecydowała się w 1972 roku.
Bartosz Sadliński

Wyniki:
I kategoria - soliści do lat 15:
I miejsce - Kamil Grech (Skoroszyce)
II miejsce - Angelika Ślęzak (Bielawa)
III miejsce - Emilia Waliczek (Domecko)
Wyróżnienie - Oliwia Łukaszewicz
(Prudnik)
II kategoria - soliści powyżej 15 lat
I miejsce - Robert Klimek (Komprachcice)
II miejsce - Natalia Wyrzykowska
(Bielawa)
III miejsce - Żaneta Dudka (Bielawa)
Wyróżnienie - Konstancja Wencel
(Ochodze)

Poziom był wysoki
O zawirowaniach w temacie ustalenia daty festiwalu, o sentymencie do piosenek Anny Jantar i kompozycji Jarosława
Kukulskiego, a także o udanych występach uczestników rozmawiamy z Anną Koszyk,
dyrektorem Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach.
- W tym roku zaszła chyba pewna zmiana organizacyjna w samym
konkursie...
- Dodaliśmy po raz pierwszy kompozycje Jarosława Kukulskiego.
Dotąd była tylko Anna Jantar. Większość uczestników wybierała
utwór „Tyle słońca w całym mieście”, dlatego postanowiliśmy coś
zmienić, urozmaicić. Oczywiście i tak nie uniknęliśmy powtórek.
Znów jedna piosenka cieszyła się szczególną popularnością. Ale tak czy inaczej - warto było rozszerzyć repertuar.
- Uczestnicy, jak rozumiem, sami wybierają piosenki, które będą
wykonywać?
- Tak, sami. W ogóle jeśli chodzi o tegoroczny festiwal, zapachniało
nam minimalizmem. Poprzednio mieliśmy ponad 40 wykonawców.
- Zastanawialiście się państwo, czy organizować ten festiwal
w czerwcu czy we wrześniu. Padło na czerwiec...
- Pojawiły się takie głosy, że na wrzesień uczestnicy nie zdążą się
przygotować (termin wypada po wakacjach), więc postanowiliśmy
zorganizować go w czerwcu. Może problem z tegoroczną frekwencją wziął się z tego, że w czerwcu mieliśmy w okolicy sporo konkurencyjnych imprez: „Piosenkobranie” , „Młode Opole” itd.
- A więc za rok impreza odbędzie się we wrześniu?
- Nie, zostawiamy czerwiec. Po prostu postaramy się bardziej
rozpropagować festiwal. Nam też wrzesień nie za bardzo pasuje,
bo z kolei my, jako ośrodek kultury, organizujemy jesienią sporo
imprez, w sumie cztery, m.in. „Jesienne nutki” czy „Przegląd
Piosenki Religijnej”. Gdybyśmy jeszcze organizowali festiwal
związany z Jantar i Kukulskim, byłoby to za duże obciążenie.
- No właśnie, skąd pomysł, aby sięgnąć do repertuaru wspomnianych postaci - Jantar i Kukulskiego?
- Jest to piosenka lekka, łatwa i przyjemna, ale jednocześnie
bardzo dobra pod względem treści. Osobiście jestem z pokolenia,
które słuchało „Czerwonych Gitar”, „Trubadurów”, Ireny Jarockiej
czy właśnie Anny Jantar. Do dziś, gdy jadę samochodem, mogę
nucić sobie ich piosenki. Jeśli chodzi o nowszych wokalistów - nie
potrafię. Dziś się kota ogonem wywraca... Utwory Jantar i Kukulskiego są spokojne i radosne, mogą je śpiewać młodsi i starsi.
- Czy Pani zdaniem uczestnicy stanęli na wysokości zadania?
Przed wręczeniem nagród jeden z jurorów powiedział, że liczył na
jakieś nowsze aranżacje...

- Uważam, że poziom był wysoki. No i generalnie jurorzy też byli
tego zdania. Wiadomo, piosenka „Radość najpiękniejszych lat”
powtarzała się nazbyt często, ale taki był wybór uczestników; my
nie chcemy niczego narzucać. Na niektórych konkursach robi się
tak, że uczestnicy dostają po prostu listę utworów, ale nawet to nie
gwarantuje przecież, że nie będą się one powtarzały na scenie.
A jeśli chodzi o aranżacje, zależy kto zdobędzie jaki podkład
muzyczny. Można go kupić, można poprosić kogoś, żeby przygotował; różnie to bywa. A do czegoś przecież trzeba śpiewać.
- W jakich przedziałach wiekowych startowali uczestnicy? Bo nie
był to podział na kategorie w oparciu o szczeble nauki szkolnej
(podstawówka, gimnazjum itd.)...
- Pierwsza grupa to osoby do lat 15. Zrobiliśmy jednak pewne
ograniczenie. Najmłodsza osoba może mieć 11 lat. Zdecydowaliśmy się na taki krok dlatego, żeby uniknąć sytuacji, w której
siedmiolatek rywalizuje z piętnastolatkiem. To jednak zbyt duża
rozpiętość wiekowa. Jeśli zaś chodzi o kolejną kategorię wiekową,
obejmuje ona osoby od lat 16.
- Do plus nieskończoności?
- Tak, w zeszłym roku zwyciężyła pani po trzydziestce. Wiadomo,
chcielibyśmy zrobić tych kategorii znacznie więcej, ale na razie nie
mamy takiej możliwości. Każda nowa kategoria pociąga za sobą
konieczność ufundowania dodatkowych nagród za pierwsze,
drugie i trzecie miejsca.
- Z tego, co wiem, dom kultury postawił na nagrody pieniężne?
- Tak, każdy może dzięki temu wybrać, co chciałby sobie kupić. Gdy
uczestnicy dostają nagrody rzeczowe, wówczas pojawia się
problem, bo ktoś np. był na dwóch konkursach i na obu otrzymał
aparat fotograficzny, podczas gdy - przykładowo - w domu posiada
już sprzęt lepszy od tych obu razem wziętych. Podobny kłopot
z mikrofonami, też nieraz rozdawanymi jako nagrody. Ktoś dostaje
taki sprzęt i nie wie co ma później z nim zrobić.
- Czy w przypadku występów zespołowych obowiązują jakieś
kategorie wiekowe?
- Jedna, powyżej lat 14. Trzeba jednak przyznać, że występy
zespołowe nie cieszą się w tym konkursie zbyt dużą popularnością.
Na przykład w tym roku były tylko dwa. Może w przyszłym będzie
ich więcej.
rozmawiał Bartosz Sadliński

III kategoria - zespoły wokalne
i wokalno-instrumentalne
powyżej 14 lat
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - Zespół Impuls (Makowice)
III miejsce - Zespół Samorządowego
Ośrodka Kultury (Komprachcice)

Skład jury:
Jan Chraboł
Renata Gliniorz
Roman Gil
Na tym festiwalu
jestem już po raz
trzeci. Cieszę się,
że w tym roku
repertuar został
poszerzony
o kompozycje
Jarosława
Kukulskiego.
Poprzednia wersja przeglądu
trochę dyskryminowała mężczyzn.
Nieraz sięgam do jego piosenek,
dziś już takich nie ma. Generalnie
słucham różnej muzyki. Jestem też
wokalistą zespołu „Day Off”.
Robert Klimek, 21 lat, I miejsce

Jestem z okolic
Świdnicy, ze
Studia Piosenki
i Tańca „Fart”
w Bielawie.
Często słucham
piosenek Anny
Jantar czy utworów z kompozycją
Jarosława Kukulskiego. Na
festiwalu jestem już po raz kolejny.
Na co dzień uczę się grać na
keyboardzie, chodzę też do szkoły
wokalnej i teatralno wokalnej.
Żaneta Dudka, 16 lat, III miejsce
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Chmielowice są happy!
Rozmawiamy z Edwardem Odelgą, sołtysem Chmielowic.
Niedawno odnowione zostało boisko przy szkole
w Chmielowicach. Mieszkańcy wsi poprawili też stan miejscowej
kapliczki oraz zrobili teledysk do piosenki „Happy” Pharrella
Williamsa. Jednak festyn „Śląsk - Ojczyzna Wielu Narodów” nie
doszedł w tym roku do skutku. Czyżby społecznicy zawiedli?
- Kiedy narodził się pomysł, żeby
zrobić coś z boiskiem przy szkole
w Chmielowicach; żeby zmienić
jego wygląd?
- Zacznę może od tego, że 1988 roku
kończyłem szkołę podstawową
i niedawno stwierdziłem, że od
tamtego czasu praktycznie nic się
na tym boisku nie zmieniło. W zeszłym roku w trakcie spotkania z rodzicami zostałem poproszony o to,
żeby coś z tym zrobić. Było tam
w zasadzie klepisko z dziurą, w której stała woda. Rozważaliśmy różne
możliwości zagospodarowania tego
terenu. Osobiście zaproponowałem, żeby zrobić tam boisko do mini
piłki nożnej. W ciągu kilku tygodni
zorganizowałem przywiezienie
paruset ton ziemi, teren został wyrównany. Mieliśmy trochę problemu z odwodnieniem, jednak pan
M i ro s ł a w B o r ko ws k i z p a n e m
Andrzejem Porwolem, sołtysem
Żerkowic, zatroszczyli się o drenaż.
Na wiosnę dyrektor szkoły zmobil i zo wa ł ro d z i có w, ku p i ł t rawę
i w jedną sobotę ją posialiśmy, wyrównaliśmy , więc boisko wygląda
jak nowe. Można już teraz organizować rozgrywki. Wcześniej ow-

szem młodzież tam grała, ale to było
praktycznie klepisko; piach, dołek,
jakieś bramki....
- A jak się sprawy mają z festynem
„Śląsk-Ojczyzna Wielu Narodów”?
W tym roku chyba się nie odbył...
- Tym razem szkoła zorganizowała
festyn w podobnym terminie. My
w tym roku odpuściliśmy. Niedawno jako sołectwo byliśmy na szkoleniu, które zorganizował wojewoda,
a które dotyczyło tego, jak legalnie
zrobić festyn. Osobiście nazwałbym
to po prostu „podcinaniem skrzydeł” społecznikom. Uznaliśmy, że
zorganizowanie festynu zgodnie
z obecnymi przepisami jest dla nas
praktycznie niemożliwe, przynajmniej w tej chwili.
- Musi być kasa fiskalna i różne
takie rzeczy...
- Trzeba założyć księgę przychodów
i rozchodów wyłącznie na tę imprezę. Każdy przepływ gotówkowy
szedłby właśnie przez tę księgę.
Poza tym wypożycza się kasę fiskalną. Takie coś zabija spontaniczność. To nawet nie jest tak, że państwo oczekuje dla siebie jakiegoś
dochodu. Po prostu wszystko musi
być sformalizowane. Każda opera-

Dach nad głową to podstawa!

zdjęcie powyżej:
Kadr z teledysku do piosenki
„Happy”, promującego
sołectwo Chmielowice.

zdjęcie po prawej:
Sołtys Chmielowic Edward Odelga
opowiada o bieżących działaniach
w swojej miejscowości

cja finansowa.
- Czyli, jak rozumiem, imprezy
„Śląsk-Ojczyzna Wielu Narodów”
już nie będzie?
- Myślę, że będziemy ją kontynuować, ale dopiero w przyszłym
roku. Warto, bo jest to cykliczna
impreza, która wpisuje się w koloryt
miejscowości.
- Jakie jeszcze inicjatywy podejmowane były w Chmielowicach
w ostatnim czasie?
- Remont kapliczki, naprzeciwko
marketu. Zadbaliśmy o nią pomimo
tego, że jest mieniem komunalnym.
Ksiądz poprosił mnie, żebym zmobilizował ochotniczą straż pożarną
i mieszkańców. Wykosiliśmy krzewy, kupiliśmy farbę, pomalowa-

liśmy fasadę i zamontowaliśmy
ogrodzenie. Efekt był widoczny od
razu.
Jako sołectwo zrobiliśmy teledysk
do piosenki „Happy ” Pharrella
Williamsa. To fajna rzecz, klip wyprodukowało nam profesjonalne
studio. Miasta na całym świecie
robią coś takiego, właśnie bazując
na oryginalnym nagraniu. To dobra
metoda promocji miejscowości.
Udało nam się sporo osób zaangażować do tego filmiku, m.in. wicemarszałka Tomasza Kostusia czy
profesora Politechniki Opolskiej
Krzysztofa Malika. Filmik jest dostępny w serwisie „YouTube”. Trzeba
wpisać „Chmielowice happy”.
rozmawiał: Bartosz Sadliński

Przedszkole w Ochodzach

Indiańska wioska

W Ochodzach, w miejscu rekreacyjnym pod lasem, stanęła wiata.
Zadaszenie ma pozwolić mieszkańcom na organizację lokalnych imprez
bez względu na pogodę. Można z niego korzystać już od czerwca.
- Wszystko już zrobione, odebrane; wiata kosztowała 77 tys. zł. Większość
kosztów inwestycji tj. 80% kwoty netto zostanie dofinansowane z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zaznacza Joanna SłodkowskaMędrecka z Urzędu Gminy w Komprachcicach.
Wyposażenie wiaty, pozostaje w gestii mieszkańców. Pomysłów nie brakuje.
- Mamy komplet biesiadny, 40 przenośnych ławek. Myślimy jednak o tym,
żeby pod wiatą zamontować coś na stałe, żeby ludzie, którzy spacerują czy
jeżdżą na rowerach mogli się tam zatrzymać, usiąść i odpocząć - zapowiada
Sławomir Augustyniak z Ochodzkiej Rady Sołeckiej.
Bartosz Sadliński

18.06.2014 r. pod domy
absolwentów przedszkola
podjeżdżała konna bryczka…
To osobiście Wódz plemienia
Taka-Tuka - Pędząca Strzała ze
swoim zastępcą zapraszał dzieci
na „wyprawę do indiańskiej
wioski”.

K

ażdy mały„Indianin” otrzymał
i n d i a ń s k i e i m i ę o ra z s wo j e g o
„mustanga”, na którym wyruszył na
polowanie. Podczas tej myśliwskiej
wyprawy całe plemię skradało się,
pokonując różne przeszkody, by upolować „bizona”. Każdy miał swój łuk i mógł
go użyć podczas polowania (co wcale nie
było takie łatwe!). Przedszkolaki podczas zabaw zdobywały różne indiańskie
sprawności i wykonywały szereg zadań:
ozdabiały wigwamy - malując je farbami
w kolorowe wzory; uczyły się indiańskiej
piosenki i pląsów, bawiły się w rytmie

plemiennej muzyki. Jak przystało na
prawdziwego Indianina każdy samodzielnie wykonał dla siebie pióropusz
i tajemniczy amulet. Za odwagę i wytrwałość każdy otrzymał od wodza pamiątkowy dyplom. Po pełnym wrażeń
i emocji popołudniu plemię zasiadło do
uczty, którą przygotowały mamusie
naszych absolwentów. Uczta była wyśmienita. Po kolacji przyszedł czas na
wieczorną toaletę i przygotowania do
snu. Całe plemię szybciutko zasnęło
słuchając ulubionych bajek.
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Relaks u progu wakacji
Tegoroczny festyn rodzinny w Osinach przypadł na ostatni
weekend czerwca. Pogoda próbowała mieszać szyki, jednak
ani uczestnicy, ani organizatorzy nie podporządkowali się jej
kaprysom.

G

ospodarze uwijali się w czerwonych koszulkach z napisem „Osiny”
i wyrysowanym poniżej uśmiechem. Całość sprawiała wrażenie
uśmiechniętej twarzy, nazwa miejscowości robiła w tej kompozycji za oczy.
Na miłośników małego co nieco czekały kiełbaski prosto z grilla oraz szeroki
asortyment wypieków; serniki, ciasta owocowe - do wyboru, do koloru; a do
popicia – kawa, herbata lub zimne piwo prosto z beczki. Ze sceny przygrywała muzyka, a pod namiotami gromadzili się ludzie pragnący odpocząć po
całym tygodniu ciężkiej pracy.
- Przygotowaliśmy zabawy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych - mówi
sołtys wsi Osiny Maria Lauterbach. - Wystąpi zespół „Relax”, a wieczorem
o 19:00 odbędzie się zabawa taneczna; jak się uda, to pod gołym niebem.
W sobotnie popołudnie niebo powitało festynowiczów rzęsistym deszczem.
Jako że plan awaryjny związany z przeniesieniem zabawy do budynku nie
wchodził w rachubę, należało czekać aż pogoda okaże swoją łaskawość.
Początek nie był więc łatwy - należało ratować grill i sprzęt muzyczny przed
zalaniem. Później zaś aura uległa pozytywnej zmianie.
Dzieciaki mogły bawić się na dmuchanej zjeżdżalni, w przerwie zaś - naciągnąć rodziców na popcorn lub watę cukrową.
- Zawsze na rozpoczęcie lata organizujemy taki festyn, zwykle udaje się
zebrać dużo osób - zaznacza sołtys Maria Lauterbach.
Podczas imprezy można było kupować cegiełki. Pieniądze w ten sposób
zebrane zostaną przeznaczone na modernizację placu zabaw.
Bartosz Sadliński

Koło PZW w Komprachcicach

Rodzinne wędkowanie
Dnia 1 czerwca na basenie odbyły się, zorganizowane jak co roku
przez Koło PZW w Komprachcicach, rodzinne zawody z okazji
„Dnia Matki” i „Dnia Dziecka z Wędką”.

R

yby brały, humory dopisywały, co widać na zdjęciu. Wyniki konkurencji
przedstawiały się następująco:
Dzień Dziecka
Dzień Matki
1. Kniaziewicz Sebastian - 1240 g
1. Burzyńska Natalia - 2380 g
2. Pastwa Maja - 1040 g
2. Tur Małgorzata - 1960 g
3. Matuszczyk Ewa - 500 g
3. Wittke Ewa - 1940 g
Niestrój Dominik - 500 g

K

lub wędkarski OKWS 28 Komprachcice startował natomiast 15.06.2014
w pierwszej z czterech tur zawodów Okręgowej Ligi Spławikowej i zajął
3 miejsce w klasyfikacji drużynowej. II tura odbędzie się 29.06.2014 na
zbiorniku Kluczbork.
Barbara Wąchalska

Siatkarki „Sukcesu” najlepsze w Kielcach
21 czerwca drużyny Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sukces” Komprachcice brały udział w ogólnopolskim turnieju
o „Puchar Dziecięco-Młodzieżowego Klubu Siatkarskiego PLAS Kielce”.
Turniej był rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych chłopców
i jednej kategorii dziewcząt - „dwójek” (rocznik 2003 i młodsze).
W turnieju wystąpiły dwa zespoły dziewcząt reprezentujące klub
z Komprachcic: „Sukces” I w składzie: Michelle Maculak, Julia
Niedworok oraz rezerwowa Wiktoria Romańska oraz „Sukces” II:
Katarzyna Kucharska, Ewa Sosińska oraz rezerwowa Aleksandra Paszek.

W

turnieju dziewcząt wystartowało 19 drużyn podzielonych w pierwszej fazie turnieju na 4 grupy eliminacyjne. Z każdej grupy dwa
najlepsze zespoły awansowały do pierwszej ósemki. Nasz drugi zespół
w bardzo silnej stawce (dwa pierwsze zespoły z tej grupy zajęły ostatecznie
drugie i trzecie miejsce w całym turnieju), zajął trzecie miejsce i w dalszej
fazie grał o miejsca 9-19 zajmując ostatecznie 14 miejsce w imprezie.

Z

nacznie lepiej od początku turnieju szło pierwszemu zespołowi LUKS-u,
który pewnie wygrał swoją grupę eliminacyjną pokonując drużyny UKS
22 Kraków II, UKS „Trójka” Sulechów II, Plas Kielce I i UKS 13 Joker Tomaszów
Mazowiecki IV, awansując tym samym do grupy półfinałowej. Również na
tym etapie siatkarki z Komprachcic okazały się najlepsze pokonując MUKS
Jedynkę Rawa Mazowiecka I i przegrywając z Jokerem II. Wynik z drużyną
Plas Kielce został zaliczony z grupy eliminacyjnej. Tym sposobem nasze
zawodniczki awansowały do czterozespołowej grupy finałowej. Mecze
finałowe były bardzo wyrównane, a sety rzadko kończyły się innym wynikiem niż dwupunktową przewagą jednej z ekip. Na tym etapie mecze były
rozgrywane do dwóch wygranych setów do 11. W pierwszym meczu
„Sukces” wygrał 2:0 z Plasem I, w drugim również 2:0 z pierwszą drużyną
Krakowa. Najwięcej emocji przyniósł mecz naszych dziewcząt z Jokerem I,
którego stawką było pierwsze miejsce w turnieju. O wygranej decydował
tie-break, w którym sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, a w końcówce oba zespoły nie wykorzystały kilku piłek meczowych. Młode siatkarki
z Komprachcic lepiej wytrzymały presję i wygrały to starcie 18:16 zdobywając złote medale. Ale to nie jedyny ich sukces na tej imprezie, ponieważ
Michelle Maculak została wybrana MVP turnieju.

S

tart ten był jednym z etapów przygotowań naszej drużyny do Mistrzostw Polski, które odbędą się w lipcu w Drzonkowie koło Zielonej Góry.
W turnieju tym wystąpią również dwie inne drużyny, z którymi nasze zawodniczki zmierzyły się w Kielcach tj. Joker I (mistrz województwa łódzkiego) oraz Plas I (wicemistrz świętokrzyskiego). Trzymamy kciuki za nasze
dziewczyny!
Piotr Szczubiał
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Oldboje zakończyli ligę
27 czerwca rozegrany został ostatni z trzech turniejów wchodzących w skład Piłkarskiej Ligi
Oldbojów. Podobnie jak w poprzedniej edycji, mecze rozgrywane były na trawiastym boisku
kompleksu „Orlik 2012", więc biegania za piłką było sporo, więcej niż na hali. Po raz kolejny na
naszych łamach zwycięsko pojawia się zespół STAREJ GWARDII OPOLE, który po triumfie
w Lidze Wiosennej ponownie sięgnął po największy puchar. Ligę Oldbojów gwardziści zakończyli z bilansem kompletu zwycięstw, więc na wakacje udają się zapewne w rewelacyjnych
nastrojach. Drugie miejsce wywalczyła ekipa MANIEX-u, a trzecie ECO S.A. OPOLE.
Nagrody indywidualne:
Najlepsi zawodnicy w drużynach:

Klasyfikacja końcowa ligi:
Bilans

Punkty

Stara Gwardia Opole 6

6

0

0

35 - 14

18

2

Maniex Team

6

2

0

4

19 - 34

6

3

ECO s.a. Opole

6

1

0

5

20 - 26

3

LKS OSiR trzeci w I Memoriale Dariusza Brzozowskiego
I Memoriał Dariusza Brzozowskiego w Piłce Ręcznej Chłopców, który odbył
się 25 czerwca w hali sportowej OSiR Komprachcice zgromadził cztery
zespoły, które upamiętniając osobę dyrektora Dariusza Brzozowskiego,
rozegrały swoje ostatnie mecze przed wakacyjnym odpoczynkiem. Dla
drużyny LKS-u OSiR-u był to niejako sprawdzian dwuletniej pracy i można
powiedzieć, że został on zaliczony pozytywnie. Podopieczni Bartłomieja
Jasiówki przegrali tylko z mistrzami województwa - drużyną KS „Gwardia”
Opole. Z drugą drużyną opolską zremisowali po dramatycznej końcówce,
prowadząc jeszcze na kilka sekund przed końcem. Zwycięstwo nad UKS-em
Ziębice przyniosło trzecie miejsce w turnieju. Zaangażowanie, motoryka,
ogólny obraz gry oraz poszczególne elementy techniczne komprachcickich
szczypiornistów mogły w końcowym rozliczeniu przynieść zadowolenie.
Warto nadmienić, iż kierujący grą LKS-u OSiR - Artur Jörgen został wybrany
do najlepszej siódemki turnieju (zestawienie wyników turnieju obok).

Lekkoatletyka

I Spartakiada Rekreacyjno-Sportowa
Dnia 5 czerwca na boisku przy hali OSiR w Komprachcicach odbyła się
kolejna, po turnieju piłki nożnej, odsłona pierwszej Spartakiady Rekreacyjno
-Sportowej. Tym razem uczniowie szkół podstawowych naszej gminy
rywalizowali w zawodach lekkoatletycznych. Impreza odbyła się w czterech
kategoriach, dziewczyny i chłopcy z klas I-III oraz IV-VI. W zawodach,
w których zanotowano wiele imponujących wyników, wzięła udział ponad
setka dzieci z pięciu szkół. Dekoracja zwycięzców miała bardzo uroczystą
oprawę, medale najlepszym wręczali: Przewodniczący Rady Gminy Antoni
Wencel, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Tabisz oraz dyrektorzy szkół. Przewodniczący Rady wręczył również „Puchar Wójta Gminy
Komprachcice Pana Pawła Smolarka dla Najbardziej Usportowionej Szkoły
Gminy”, którą w tym roku została placówka z Wawelna.

wszyscy po 9 bramek.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
TURNIEJU:
1. KS "Gwardia" I Opole
2. KS "Gwardia" II Opole
3. LKS OSiR Komprachcice
4. UKS Ziębice
WYNIKI MECZÓW:
LKS OSiR KOMPRACHCICE
vs
KS „GWARDIA” I OPOLE
7 – 19
KS „GWARDIA” II OPOLE
vs
UKS ZIĘBICE
15 – 20
LKS OSiR KOMPRACHCICE
vs
KS „GWARDIA” II OPOLE
14 – 14
KS „GWARDIA” I OPOLE
vs
UKS ZIĘBICE
17 – 10
LKS OSiR KOMPRACHCICE
vs
UKS ZIĘBICE
18 – 14
KS „GWARDIA” I OPOLE
vs
KS „GWARDIA” II OPOLE
12 – 13

„SIÓDEMKA TURNIEJU”:
lewe skrzydło:
Mateusz Adamczyk
(KS „Gwardia” I Opole)
lewe rozegranie:
Grzegorz Okos
(KS "Gwardia" II Opole)
środek rozegrania:
Artur Jörgen
(LKS OSiR Komprachcice)
prawe rozegranie:
Denis Krause
(KS "Gwardia" I Opole)
prawe skrzydło:
Dawid Gwóźdź
(UKS Ziębice)
obrót:
Jakub Wilczek
(KS "Gwardia" II Opole)
bramka:
Damian Zając
(KS "Gwardia" I Opole)
LKS OSIR KOMPRACHCICE:
Dominik Strzałka, Jakub
Wawrzyniak, Artur Jörgen 12, Sebastian Piotrowski - 6,
Mateusz Lawa, Michał Stoś 8, Denis Gotwald - 1, Kamil
Kauczok - 3, Szymon Kwas 9, Marcin Barczyk, Bartłomiej
Jasiówka - trener.

Piłka ręczna

Nowy trener
Skończył się pewien etap
w historii zespołu szczypiornistów
z Komprachcic. Ich wieloletni trener,
prowadzący zespół od chwili jego
powstania, ustępuje miejsca
młodszemu koledze.

M

irosław Nawrocki (na zdjęciu) po
dziesięciu latach i wielu sukcesach
trenerskich, rozstaje się ze swoją drużyną.
Jego miejsce zajmie 32-letni Bartosz
Jasiówka, dobrze znany kibicom drużyny.
Przez kilka lat był bowiem jej liderem,
występował także w opolskiej „Gwardii”.

Z

daniem Nawrockiego jubileusz klubu
jest dobrą chwilą na przekazanie zespołu komuś młodszemu. Obaj panowie są
związani z komprachcickim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, więc zmiana zapewne
nie jest zaskoczeniem dla środowiska
sportowego.

Wieści

W okresie wakacyjnym kompleks
rekreacyjno-sportowy „Orlik 2012”
czynny będzie codziennie
w godzinach od 15:00 do 23:00.

Mecze Wygrane Remisy Przegrane

1

GMINY KOMPRACHCICE

Miejsce Drużyna

STARA GWARDIA OPOLE - Jacek Kasprzak;
MANIEX TEAM - Dariusz Lupczyński;
ECO S.A. OPOLE - Dariusz Lipin.
Najlepszy bramkarz - Robert Konopacki (STARA
GWARDIA).
Król strzelców - Bogdan Jaszczyk (STARA
GWARDIA), Wiesław Wojciechowski (STARA
GWARDIA), Fabian Jakimowicz (MANIEX) -
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