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WIEŚCI GMINY KOMPRACHCICE
WAWELNO

WIEJSKI SAD

Osiemset dziesięć ton ziemi rozparcelowali
mieszkańcy Wawelna, aby stworzyć w sołectwie
wiejski sad. Będzie to kolejna zaaranżowana
na potrzeby mieszkańców wsi przestrzeń.
Tym razem zostanie stworzone nie tylko miejsce
do odpoczynku, ale też zasób, który naprawdę
będzie rodzić owoce!

dzięki 27 trzydziestotonowym samochodom,
które przywiozły tam ziemię z modernizowanego boiska przy ulicy Hallera w Opolu. Teren
jest już wyrównany i niebawem będzie grodzony.
W ramach projektu „Działaj Lokalnie” powstanie
też tutaj mała altanka oraz ławki. Na blisko 16
arach zostaną natomiast posadzone drzewa
owocowe i krzewy miododajne. O tym, jak tworzyć sad ze starych odmian drzew, przedstawiciele sołectwa uczą się w ramach projektu
"Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem
dziedzictwa przyrodniczego":
– Byliśmy ostatnio na szkoleniu, podczas którego dowiedzieliśmy się, jak sadzić, jak pielęgnować, które rośliny wybrać. Dostaniemy też
w ramach tego programu sadzonki starych
odmian drzew owocowych, w sumie 20 drzewek:
czereśnie, śliwki, brzoskwinie, wiśnie i jabłonie
– mówi Józef Kremer, sołtys, radny i społecznik.

Drzewa i krzewy zostaną posadzone w połowie
października. A kiedy zaczną dawać pierwsze
owoce?
– To zależy od gatunku. Pierwsze owoce będą
pojawiać się w różnym czasie, najszybciej
brzoskwinie i wiśnie, może już za dwa lata,
najdłużej poczekamy chyba na jabłka – sołtys
wyjaśnia, że stare odmiany drzew rosną wolniej
od współczesnych.

29 września w sali przy boisku sportowym udziałem mogą się zgłaszać do pana Huberta
w Wawelnie odbędzie się pierwszy w tej miej- Ignaca.
scowości Oktoberfest, organizowany przez DFK. – Wyremontowaliśmy podłogę w tej sali – mówi
Józef Kremer, sołtys wsi. – Jest nowa wylewka
W imprezie weźmie udział delegacja z partner- i specjalne panele. Oktoberfest będzie pierwszą
skiej niemieckiej gminy Hasbergen. Planowana imprezą, która się tutaj odbędzie po remoncie.
liczba uczestników to 60 osób, zainteresowani Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno złożyło

też wniosek w ramach tzw. projektów grantowych do LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich na organizację Festynu Chmielnego
w przyszłym roku. Będzie to duża impreza,
odnosząca się do śląskiej tradycji i obrzędowości. O wynikach konkursu powiadomimy
w „Wieściach”.

Projekt „Wiejski sad wraz z ogrodem” otrzymał
wsparcie w wysokości 6000 zł w ramach programu „Działaj Lokalnie”, którego operatorem
na tym terenie jest Stowarzyszenie „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”. Sołtys Wawelna – Józef Kremer – zgłosił również sołectwo
do programu wojewódzkiego "Bioróżnorodność
Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego", dzięki czemu w sadzie pojawią się
dodatkowe drzewa owocowe.
Teren położony za stawkiem został wyrównany

Najważniejsze jednak, że mieszkańcy wsi będą
mogli korzystać z uroków kolejnego terenu
rekreacyjnego i cieszyć się owocami zebranymi w sadzie. Wszystko, co będą rodzić drzewa
i krzewy będzie służyć lokalnej społeczności.
Przed sadem został wyodrębniony teren pod
parking. Oficjalne otwarcie sadu zaplanowano
na listopad tego roku.

WAWELNO

PIWNA IMPREZA
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OSOBOWOŚĆ: KATARZYNA KLIMCZYK

DZIEWCZYNA W STYLU KLASYCZNYM

Czternastoletnia pływaczka Katarzyna Klimczyk z Dziekaństwa ma na swoim koncie
potrójne Mistrzostwo Polski, rekord Polski
i powołanie do kadry narodowej. W wodzie
rywalkom nie daje żadnych szans. A pływa
dopiero od pięciu lat.
Pierwszy kontakt z basenem nie został przez
małą Kasię zapamiętany dobrze.
– Miałam wtedy sześć lat, nie spodobało mi się
i wyszłam z wody zapłakana. Później próbowałam innych dyscyplin: trenowałam przez dwa
lata tenis ziemny, potem chodziłam na taniec,
a pięć lat temu rodzice zapisali mnie do szkółki
pływackiej „Barabasz” w Opolu. I też nie zaczęło
się najlepiej – wspomina zawodniczka.
Pływanie zaczęło jej sprawiać przyjemność,
gdy przeszła na zajęcia indywidualne, a satysfakcja przyszła już po pierwszych zawodach w Kędzierzynie-Koźlu – mimo stresu, już
jako jedenastolatka, wygrała na dystansie 200
metrów stylem klasycznym, czyli popularną
„żabką”. Od tego zwycięstwa zaczęła regularnie
startować i zazwyczaj … wygrywać. We wrześniu
2017 roku została powołana do kadry narodowej. W grudniu tamtego roku pobiła rekord
Polski na 200 metrów, osiągając czas 2,34.
Na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
w Olsztynie Katarzyna zdobyła w lipcu tego

roku potrójny tytuł mistrzyni – na dystansie
pięćdziesięciu, stu i dwustu metrów. Jest zawodniczką kadry narodowej i w związku z tym
brała już udział w zawodach, reprezentując nie
swój klub Start Opole, ale kraj. Dwukrotnie była
trzecia, ale rywalizując z pływaczkami starszymi
od siebie o rok.
– Raczej zostanę na razie w szkole w Opolu,
mam lekcje ustawione pod potrzeby treningów
– mówi obecnie uczennica trzeciej klasy gimnazjum przy LO nr 1 w Opolu. – Myślę, że będę dalej
uczyć się w tym liceum, bo w przyszłym roku
ma być utworzona klasa o profilu sportowym.
Tak znakomite wyniki Katarzyny Klimczyk nie
są przypadkowe – dziewczyna pracuje ciężko
na swoje sukcesy. Każdy jej dzień powszedni
zaczyna się o godzinie 5.30, od 6.00 do 8.00
ma trening poranny „w wodzie”, o 9.00 jest
w szkole, zajęcia kończy o godzinie 14.00 lub
15.00, a ponieważ czeka ją kolejny trening, nie
wraca do domu, zjada szybki obiad „na mieście”,
zaraz po nim jedzie na basen i od 16.00 do 18.00
znów trenuje pływanie. Potem jeszcze siłownia,
lub zajęcia z psychologiem czy fizjoterapeutą
i może wracać do domu. Do lekcji siada po 20.00.
– W sobotę mam tylko jeden trening rano od godziny ósmej do dziesiątej, ale w weekendy
zazwyczaj mamy zawody, więc i tak są zajęte
– mistrzyni kończy opisywać swoją sportową

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W KOMPRACHCICACH

NIE NUDŹ SIĘ! BĄDŹ Z NAMI!
SOK zaprasza do skorzystania z powakacyjnej oferty:
– sekcja instrumentalna (nauka gry na pianinie,
keyboardzie, gitarze, flecie, klarnecie i saksofonie) – informacje w SOK lub pod numerem
telefonu: 503 735 798

tel.: 533 331 170
oraz innych stałych zajęć, a wśród nich warsztaty: ceramiczne, wokalne, pracowni plastycznej
„Kreatywny zakątek”, pracowni „SzydełSOK”,
teatralne.
Kontakt: Robert Klimek – 792 450 017, Linda
Wencel – 796 250 007,
– SCORPION DANCE TEAM (disco dance, street Patrycja Pikos – 510 463 461
dance, baby dance, akrobatyka, fitness),

KOMPRACHCICE

PIERWSZE RONDO W KOMPRACHCICACH
Jak było zaplanowane, rondo w Komprachcicach,
na zbiegu ulic: Opolskiej, Szkolnej, Siennej
i Cmentarnej zostało oddane do użytku wraz
z rozpoczęciem roku szkolnego.

kowej. Powstanie ronda to przede wszystkim konsekwentne działanie radnych: Anny
Bodzioch, Agnieszki Zyzik i Krzysztofa Szopy,
wspieranych przez Wójta Gminy Komprachcice
– Leonarda Pietruszkę oraz mieszkańców tej
Uczniowie wybierający tę drogę do szkoły mogą części miejscowości.
czuć się o wiele bezpieczniej.
Inwestycja została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Opolu, z budżetu gminy
sfinansowany został element centralny ronda
– lekkie wzniesienie wykonane z kostki bru-

codzienność.
Jak każdy sportowiec marzy o udziale w olimpiadzie, w jej przypadku są to XXXII Letnie
Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku. Jaki
jest przepis Katarzyny Klimczyk na sportowy
sukces?
– Najważniejsze to trenować i wierzyć, że można
coś osiągnąć. Trzeba pływać i pływać, trenować
technikę, wytrzymałość, siłę, a potem można
skupić się na wynikach.
Dagmara Duchnowska
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ŚWIĘTO PLONÓW 2018

UROCZYŚCIE, TRADYCYJNIE, KOLOROWO

To był bardzo wyjątkowy dzień – przede wszystkim doceniający pracę rolników, ale też podsumowujący wcześniejsze jubileusze. Do Wawelna
2 września 2018 r. licznie zjechali mieszkańcy gminy i okolic, a także delegacja z Mesto Albrechtice – dopisała nie tylko pogoda, ale też znakomita organizacja i serdeczna atmosfera.

Scenografia tegorocznych dożynek nawiązywała nie tylko
do plonów rolniczych, ale też ogrodniczych i sadowniczych. Wielobarwność zapewniły przestrzeni sceny zboża,
warzywa, kwiaty i owoce.

Każde sołectwo zaprezentowało się podczas tegorocznych dożynek – po mszy świętej wielobarwny korowód
przejechał przez Wawelno. Mieszkańcy wszystkich wsi
przygotowali nie tylko korony, ale też odpowiednie do uroczystości stroje i – jak nakazuje tradycja – zdobne wozy.

Korony żniwne przywiozła każda wieś – na zdjęciu korona z Domecka – piękne, ludowe dzieła sztuki, które
zachwycały dożynkowych gości.

Niezwykła była scenografia tegorocznych dożynek –
stworzona z wykorzystaniem tego, co rodzi okoliczna
ziemia. Na stołach ustawionych pod wielkim namiotem
nie zabrakło też związanych ze świętem rolników ozdób.
Dla zaproszonych gości organizatorzy przygotowali
oryginalne upominki: laleczki z kukurydzy! Otrzymali je
między innymi: Poseł na Sejm RP – Ryszard Galla oraz
Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka.

W konkursie koron żniwnych nie ma zwycięzców i przegranych – każde dzieło jest docenione, bo każde wymagało
wielu godzin pracy, talentu i rzemieślniczej wręcz biegłości
w układaniu, pleceniu, łączeniu, przetykaniu i zdobieniu.

Bochenki chleba wręczane przez starostów dożynek
zostały pokrojone i rozdawane przez Wójta Gminy Komprachcice oraz sołtysów: na zdjęciu Rozwita Piechota
z Ochódz i Daniel Litwiniec z Domecka.

Dożynkowy namiot był wypełniony po brzegi, ale poświęconego chleba nie zabrakło nikomu.

Każda z takich okazji to szansa na prezentację dokonań artystycznych dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół.
W Wawelnie na scenę wkroczyli ci, którzy chodzą do tamtejszej szkoły podstawowej.

Józef Kremer, sołtys Wawelna:
Taki cykl, trzy dni imprez, praktycznie odbywa
się u nas od 1998 roku, kiedy zorganizowaliśmy
pierwsze jubileusze. I tak robimy co pięć lat:
dożynki, rocznice istnienia LZS i jednostki OSP.
Robimy to cyklicznie i razem, ponieważ mamy
możliwość wykorzystania w ciągu jednej im-

prezy wszystkich rzeczy, które musimy mieć,
na przykład namiotu. Zawsze zaangażowana
jest duża grupa ludzi, muszę im za to mocno
podziękować. Wioska wyglądała ładnie – mieszkańcy każdego domu otrzymali ode mnie taką
prośbę, żeby się zaangażowali w przystrojenie
i tak się stało. Nawet się nie spodziewaliśmy,

że będzie aż tak dużo ludzi. Osobiście chciałabym podziękować wszystkim, którzy brali
udział w organizacji tych imprez, a zwłaszcza
dziewczynom, które plotły koronę żniwną.
Muszę powiedzieć, że było trochę nerwów,
ale wszystko poszło dobrze – w każdym razie,
takie opinie do mnie docierają.
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70 LAT LZS „GAZOWNIK” WAWELNO

PRZYJACIELE Z BOISKA

Uroczystości związane z obchodami Ludowego Zespołu Sportowego „Gazownik” Wawelno odbyły się 31 sierpnia. Klub obchodził
w tym roku 70 lat istnienia, od 1997 roku nosi
nazwę „Gazownik”, wtedy to Zakład Gazowniczy w Opolu został patronem i sponsorem
tej formacji i chociaż obecnie już nie wspiera
w ten sposób drużyn, to nazwa pozostała,
wyróżniając piłkarzy w regionie. Obecnie w LZS
są dwie drużyny: seniorów ii młodzików, których trenują: Krzysztof Kremer, Erwin Nimpsch
i Dariusz Tudyka.
Od 44 lat prezesem LZS „Gazownik” Wawelno
jest Józef Kremer, również sołtys, radny i działacz społeczny wsi. W dniu jubileuszu otrzymał
Złoty Medal Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Pan Józef, który pochodzi z Polskiej Nowej Wsi,
a do Wawelna przeprowadził się po ślubie, był

też piłkarzem tutejszego LZS.
– Ożeniłem się w 1972 roku, a rok później już
kopałem piłkę w Wawelnie. To był taki czas,
że chłopcy przez pewien okres nie grali i dopiero wracali do treningów. Zaangażowałem się
i po roku zostałem prezesem, przez długi czas
jednocześnie będąc piłkarzem – wspomina.
Podczas jubileuszu odbyły się rozgrywki młodych piłkarzy – prócz Wawelna na boisku pojawili się młodzicy ze „Skalnika” Gracze oraz
zespół z Mechnic. Działaczom sportowym zostały przyznane okolicznościowe odznaczenia,
przemawiali zaproszeni goście.
– Choćby nie wiem, ile było pieniędzy, ale jeśli
tam nie będzie ludzi takich jak prezes, który
życie spędza na tym boisku i inni sportowi
działacze z Wawelna, nic się nie uda. Zawsze
to powtarzam, że wielkich rzeczy nie robią
wielkie pieniądze, tylko wielkie serca – ludzi

takich jak sportowcy LZS „Gazownika” Wawelno – mówił Wójt Gminy Komprachcice, Leonard
Pietruszka.
Arkadiusz Tabisz – dyrektor Ośrodka Sportu
i rekreacji w Komprachcicach, któremu towarzyszyli: Katarzyna Podkanowicz – Prezes
LUKS Sukces Komprachcice, Wiceprezes LKS
OSiR Komprachcice Piłkarzy Ręcznych – Janusz
Bączkowski oraz Sławomir Szymański – prezes
klubu GKS Komprachcice pogratulował zawodnikom, trenerom i promotorom klubu z Wawelna:
– W imieniu środowiska sportowego Gminy
Komprachcice składamy serdeczne życzenia
z okazji takiego wyjątkowego jubileuszu. Józku,
prowadzisz ten klub w taki sposób, że współpraca z wami jest prawdziwą przyjemnością. W Radzie Sportu jesteś solidną postacią, na którą
zawsze można liczyć. LZS „Gazownik” Wawelno
można stawiać jako wzór do naśladowania.
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90 LAT JEDNOSTKI OSP W WAWELNIE

RYCERZE FLORIANA

1 września na boisku sportowym w Wawelnie
odbył się jubileusz 90 lat istnienia tamtejszej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyróżnionym druhnom i druhom wręczono medale
i odznaczenia. Strażacy z Wawelna to jedna
z najpopularniejszych jednostek w powiecie
opolskim – nie tylko skutecznie chronią swój
obszar, nie tylko wygrywają zawody sportowo-pożarnicze, ale wciąż rozwijają kolejne sekcje
wiekowe. Bo, jak mówi Prezes jednostki, Stanisław Korzekwa, najważniejsi są ludzie.
Po uroczystej mszy świętej, strażacy i zaproszeni goście uczestniczyli w apelu jubileuszowym. Była to okazja do wyróżnienia strażaków
i przypomnienia, jak ważne są to formacje dla
każdej wsi.
– Strażak służy Bogu i drugiemu człowiekowi.
Jest to motto, które nam wszystkim przyświeca.
Jesteście gotowi w każdej chwili nieść pomoc,
zawsze możemy na was liczyć. Strażacy ochotnicy są ważną i obecną zawsze częścią naszych
sołectw. Macie do spełnienia ważną rolę, nie
tylko jako strażacy, ale również w swoich społecznościach, jako lokalni działacze – mówił
Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP.
Do pracy społecznej odniósł się także w swoim
wystąpieniu Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka:
– Pamiętajmy, że ochotnicy to ludzie, którzy
służą społecznie i zajmują się już nie tylko
gaszeniem pożarów, ale pomocą w wielu
aspektach naszego codziennego życia. Życzę
wam krótko: macie w swoim gronie i strażacki
narybek, i doskonałych strażaków seniorów,
sprzęt oraz doświadczenie; nie macie uregulowanej kwestii remizy. Mam nadzieję, że przy
świętowaniu kolejnego jubileuszu i ta sprawa
będzie już wtedy załatwiona.
Jednostka z Wawelna wyróżnia się na tle innych
przede wszystkim zróżnicowaniem wiekowym.
Wśród strażaków jest bardzo dużo młodych
ludzi, nawet dzieci, które przygotowują się
do strażackiej służby w trzech drużynach harcerskich. Działa też tutaj młodzieżowa drużyna
dziewcząt. Dzięki stworzeniu doskonałych warunków do rozwoju pasji, OSP może poszczycić
się szczególnie dobrymi osiągnięciami w zawo-

dach sportowo-pożarniczych.
Stanisław Korzekwa, Prezes jednostki OSP
Wawelno od 2011, zdradza:
– Przed laty ustaliliśmy z Piotrem Losem,
że trzeba zmienić jednostkę i dostosować
ją do współczesnych standardów. Opracowaliśmy strategię i przede wszystkim zaplanowaliśmy, że w zawodach strażackich będziemy
najlepsi.
I tak też się stało, bo od wielu lat tylko raz
jednostka z Wawelna nie wygrała zawodów,
zazwyczaj biorą wszystko i to nie tylko w sekcji
seniorów. Ponadto strażacy angażują się w wiele
akcji społecznych, współpracują ze wszystkimi
wawelskimi organizacjami.
Stanisław Korzekwa zwraca uwagę, że najważ-

niejsza jest współpraca wszystkich strażaków,
że każdy daje od siebie czas, zaangażowanie,
wiedzę i umiejętności. Dlatego też jednostka
jest dobrze wyposażona i odpowiednio zarządzana.
– Chcielibyśmy kupić motorówkę do własnych
potrzeb. Kończymy też remont naszego starego
mercedesa, który – gdy tylko będzie nowa
remiza – mógłby wrócić na podział, chociaż
w przyszłym roku skończy pięćdziesiąt lat.
I musimy załatwić sprawę remizy – wymienia
Prezes.
Jak widać, przed strażakami z Wawelna kolejne
wyzwania i kolejne lata służby. Tyle powrotów,
ile wyjazdów!
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30 września o godzinie 13:30
w Komprachcicach

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

ul. Rolnicza

odbędą się między innymi:
• Ekologiczny Turniej Sołectw o Puchar Wójta
• EkoTurniej przedszkolaków
• Warsztaty z udziałem Dominika Strzelca, prowadzącego program: „Odlotowy Ogród”
Oprócz tego zapraszamy do: odwiedzenia stoisk firm ogrodniczych i stoiska firmy Remondis, zobaczenia pokazu
strażaków nt. odpadów niebezpiecznych, wzięcia udziału w zbiórce makulatury DRZEWKO ZA MAKULATURĘ,
spędzenia rodzinnego czasu razem z dziećmi w przestrzeni zaaranżowanej specjalnie dla nich i poczęstowania
się śląskim kołaczem! W programie artystycznym m.in. występ formacji „Kabaret z Konopi”

KOMPRACHCICE

NIEMCY, ROWERY, POLSKA

To była podróż wyjątkowa: z Zagłębia Ruhry
na Opolszczyznę. Z jednego domu rodzinnego
do drugiego. Ponad 1000 kilometrów, dwa
rowery i tylko jedna przebita opona. A kiedy
już dotarli do Komprachcic, okazało się, że bohaterowie wcale nie są zmęczeni.

na noclegi do większych miejscowości, budzili duże zainteresowanie swoimi sakwami
podróżnymi. Gdy miejscowi dowiadywali się,
że jadą z Niemiec do Polski, zyskiwali kolejnych znajomych. Co prawda, nawigacja nie
zawsze działała dobrze i na przykład w Żaganiu
wyprowadziła podróżników na poligon, ale
mimo takich przygód była to dla nich wspaniałe
przeżycie. Przygotowania do wyprawy nie trwały długo, Sikorowie przyjechali na rowerach,
na których jeździli do tej pory, a w bagażu

mieli przede wszystkim maści przeciwbólowe
i dętki na wymianę.
Z podróżnikami spotkał się Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka, który wręczył
panu Wiktorowi i pani Katarzynie statuetkę
Gminy Komprachcice.
Rowerzyści byli w Komprachcicach tylko kilka
dni, podróż powrotną zaplanowali już tradycyjnie.
Dagmara Duchnowska

Wiktor Sikora (64 lata), 30 lat temu wyjechał Katarzyna Sikora (35 lat), zawsze razem z ojcem
z Komprachcic do Niemiec, mieszka w Ober- spędzała aktywnie czas: biegali w maratonach,
hausen, spędza czas bardzo aktywnie:
nurkowali. Przyjechała na rowerze razem z nim
do Komprachcic, ponieważ po zawale, który
– Dwa lata temu, podczas wesela kuzyna, usły- przeszedł cztery lata temu, jej mama nie chciała
szałem, że ktoś pojechał do Polski na rowerze. puścić męża samego:
To jest to! pomyślałem. Nie mogłem biegać,
bo byłem po operacji kolana i potrzebowałem – Wyjechaliśmy z domu 25 sierpnia rano, po pojakiejś innej formy uprawiania sportu.
święceniu nas i rowerów przez księdza. Pokonaliśmy 1060 kilometrów, średnio robiliśmy
około stu kilometrów dziennie… chociaż, kiedy
były górki, to mniej.

Rodzina i przyjaciele: 5 września w Wawelnie
czekał na rowerzystów wóz jednostki OSP z Polskiej Nowej Wsi, który towarzyszył ojcu i córce
do ich rodzinnego domu w Komprachcicach.
Tam rodzina przygotowała czerwony dywan,
specjalne medale, chleb z solą i coś chłodnego,
ale wzmacniającego:

Ta podróż dowodzi, że należy marzyć. Sikorowie
zaplanowali, że będą poruszać się – jak tylko
będzie taka możliwość – po trasach rowerowych, drogach polnych i leśnych. Trafiając

– Najbardziej denerwowała się tą podróżą mama
Wiktora. Tym, że jadą z tak daleka na rowerach.
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DOBRY WYNIK JUNIORÓW MŁODSZYCH

Piąte miejsce na jedenaście zespołów zajęła drużyna juniorów młodszych OSiR
Komprachcice podczas tegorocznej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Piłki Ręcznej
Świdnica CUP. To bardzo silnie obsadzony
turniej, a pozycja naszej reprezentacji zasługuje na docenienie.

W dniach 30.08 – 1.09.2018 odbył się 7 Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej „Świdnica Cup”,
w którym wzięła udział drużyna juniorów młodszych OSiR Komprachcice. Rozgrywki odbywały
się w dwóch grupach. Nasi chłopcy (rocznik 2002
– 2004) trafili do grupy 6 – zespołowej, m.in.
z drużynami z Legnicy, Głogowa czy Szczecina.
Pierwszego dnia nasi zawodnicy rozegrali dwa
spotkania, w których odnieśli jedno zwycięstwo
z Bachusem Zielona Góra. Drugi dzień nasi
chłopcy rozpoczęli od meczu z niemieckim LHC
Cottbus. Było to najlepsze spotkanie w wykonaniu naszych zawodników na tym turnieju,
wyśmienita gra obronna przeciwko twardo
grającym rywalom pokazała drzemiące w nich
możliwości. Dopiero przy stanie 5:0 rywalom
udało się rzucić pierwszą bramkę. Ten mecz
juniorzy OSiRu wygrali 26: 15. W kolejnym meczu
chłopcy zmierzyli się z juniorami Chrobrego
Głogów. Mecz był wyrównany, prowadzenie
zmieniało się bardzo często ale niestety brak
skuteczności w końcówce spowodował porażkę
17: 20. Niestety to spotkanie było ostatnim
w tym turnieju dla Daniela Łacnego, naszego
skrzydłowego, który po uderzeniu łokciem przez
rywala musiał udać się do szpitala na zszycie

rany. Po wyczerpującym meczu z Głogowem
nasi zawodnicy mieli tylko 50 minut przerwy
i musieli zmierzyć się z Kusym Szczecin w meczu
o wejście do strefy 5 – 8. Pomimo zmęczenia
chłopcy stanęli na wysokości zadania i pewnie
wygrali 21: 11. W tym meczu skutecznością
wykazał się Jakub Sobków, który zdobył 12
bramek. Drugiego dnia turnieju zakończyły się
rozgrywki grupowe. Drużyna OSiR Komprachcice
zajęła w swojej grupie 3 miejsce, dzięki czemu
mogła w ostatnim dniu turnieju grać o miejsca
5 – 8. Naszymi rywalami w tej fazie zawodów
były drużyny Dziewiątki Legnica II oraz kadry
województwa lubuskiego. Oba mecze zakończyły się zwycięstwami naszych zawodników,
dzięki czemu w klasyfikacji końcowej drużyna
OSiR Komprachcice zajęła 5 miejsce. Nagrodę
dla najlepszego zawodnika drużyny otrzymał
Bartosz Nowak, najwięcej bramek w drużynie
rzucili Jakub Sobków 39, Michał Niewiadomski
27, Bartosz Nowak 22. Turniej wygrała drużyna
MTS Kwidzyn, która w finale pokonała Chrobry Głogów. Turniej stał na bardzo wysokim
poziomie, udział w nim wzięły m.in. drużyny
juniorów młodszych ekstraklasowych drużyn
z Kwidzyna czy Głogowa.

Wyniki:
OSiR: Dziewiątka Legnica 10: 18
OSiR: Bachus Zielona Góra 24: 11
OSiR: LHC Cottbus 26: 15
OSiR: Chrobry Głogów
17: 20
OSiR: Kusy Szczecin
21: 11
OSiR: Dziewiątka Legnica II 19: 11
OSiR: Kadra Lubuska
21: 13
Skład:
Damian Okoń, Mateusz Lellek, Jakub Sobków,
Michał Niewiadomski, Bartosz Nowak, Daniel
Łacny, Przemysław Jurecki, Adam Antoszczyszyn,
Tymoteusz Sobków, Stanisław Łepek, Michał
Szkopiński, Tomasz Świerc, Tomasz Jakubowski,
Bartosz Hryniewicz
Trener: Maciej Nawrocki

Kolejność końcowa:
1. MTS Kwidzyn
2. Chrobry Głogów
3. Dziewiątka Legnica
4. MKS MOS Wrocław
5. OSiR Komprachcice
6. LHC Cottbus E.V
7. Kadra Lubuskiego ZPR
8. Dziewiątka II Legnica
9. Kusy Szczecin
Udział w tym turnieju był pierwszym przetar- 10. ŚKPR Świdnica
ciem przed sezonem ligowym. Na duże słowa 11. Bachus Zielona Góra
pochwały zasługuje postawa w obronie, tylko
jednej z drużyn udało się zdobyć 20 bramek, Najlepszy zawodnik turnieju: Wiktor Mokracki
a całym turnieju straciliśmy tylko 99 bramek (Kwidzyn)
w 7 spotkaniach.
Najlepszy strzelec: Michał Nowicki (Dziewiątka)
Najlepszy bramkarz: Marcel Jastrzębski (Chrobry)

PIŁKA RĘCZNA

TURNIEJ „100-LECIA PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE”

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach odbył się 15 i 16 września br. turniej szczypiornistów organizowany przez Opolski Związek
Piłki Ręcznej z okazji „100-lecia piłki ręcznej
w Polsce”. Pierwszego dnia systemem „każdy
z każdym” zagrali juniorzy młodsi (roczniki
2002/2003), drugiego – młodziki (2004/2005).

Podczas turnieju zostały wręczone statuetki
ludziom zaangażowanym w rozwój piłki ręcznej
w województwie opolskim. Rozgrywki były
również okazją do złożenia słów podziękowania za propagowanie tej dyscypliny w gminie
Komprachcice.
– Drodzy sportowcy, trenerzy, rodzice, działacze
– to dzięki wam, dzięki waszej konsekwencji
i poświęconemu czasu Gmina Komprachcice
jest i będzie ważnym ośrodkiem piłki ręcznej
w województwie – podsumował turniej Wójt

GM I N Y KOM PRACH CI CE
Domecko - Dziekaństw o - Komprachcice - Ochodze - Osiny - Polska Nowa Wieś - Wawelno

Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka.
Wyniki w kategorii „junior młodszy”:
1. Chrobry Głogów 9 pkt
2. OSiR Komprachcice 6 pkt
3. LUKS Skrzyszów 3 pkt
4. Żagiew Dzierżoniów 0 pkt
Piłkarze ręczni, reprezentujący OSiR Komprachcice rozegrali mecze:
OSiR: Żagiew Dzierżoniów 23: 12 (9: 6)
OSiR: LUKS Skrzyszów 20: 13 (11: 7)
OSiR: Chrobry Głogów 15: 26 (7: 14)
Najlepszym bramkarzem turnieju uznano Damiana Okonia, a najlepszym zawodnikiem komprachcickiej drużyny – Mateusz Lellek.
Wyniki w kategorii „młodzik”:
1. Chrobry Głogów 9 pkt
2. OSiR Komprachcice 6 pkt
3. Olimp Grodków 3 pkt
4. MKS Imielin 0 pkt
Autor:
Dagmara Duchnowska
Chrzelice 175/3, 48-220
tel.: 504 024 321
nakład: 1000 egz.

Piłkarze ręczni, reprezentujący OSiR Komprachcice rozegrali mecze:
OSiR: Olimp Grodków 23: 20 (11: 10)
OSiR: MKS Imielin 28: 4 (16: 2)
OSiR: Chrobry Głogów 19: 37 (10: 19)
Najlepszym strzelcem turnieju został Tymoteusz
Sobków (27 bramek), a najlepszym zawodnikiem
naszej drużyny Michał Litwiniec.
zdj. arch. Gminy Komprachcice

na zlecenie
Gminy Komprachcice
Skład i druk:

Drukarnia „Sady”, Krapkowice

