
Przedstawiamy głównego sponsora V Festiwalu w Klimatach Bluesa i Rocka 
Komprachcice 2016

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA jest spółką strate-
giczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego 
oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej 
spółka rozpoczyna realizację kluczowego gazociągu wysokiego ciśnienia 
relacji Zdzieszowice–Wrocław o długości ok. 130 km i średnicy 1000 mm, 
na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. Efektem projektowanej inwestycji 
będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego 
w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego Śląska. Ważną korzyścią 
dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego 
corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% war-
tości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie 
to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć 
na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. Ponadto gazociąg relacji 
Zdzieszowice-Wrocław będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego 
Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała 
inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common 
Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury 
przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom 
PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM SA
(http://www.gaz-system.pl/…/krajowy-sy…/zdzieszowice-wroclaw/)
Budowa gazociągu relacji Zdzieszowice-Wrocław planowana jest także do współ-
finansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Inwestycje GAZ-SYSTEM SA są prowadzone z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem 
środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Fotorelacja na stronach: 4 i 5

Niniejszym informujemy, iż na mocy uchwały 
nr XVII.104.2016 Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 18 sierpnia 2016 r. został przedłużony 
czas obowiązywania dotychczasowej taryfy  
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do dnia 
31 grudnia 2016 r. W związku z tym cena wody 
do końca roku pozostaje niezmieniona i  wy-
nosi dla gospodarstw domowych 2,75zł/m3, 
a stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie 
jednego wodomierza na miesiąc  3,00 zł.
Nowej ceny wody możemy się spodziewać 
z początkiem roku 2017.
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Dorośli też się bawią
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Koniec rywalizacji?
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odblaskowi.pl

W II Turnieju Sołectw, który odbył się 3 września br. 
o  Puchar Wójta Gminy rywalizowały drużyny z  so-
łectw: Komprachcice, Wawelno, Polska Nowa Wieś, 
Domecko oraz Żerkowice. 

Przedstawiciele tych miejscowości musieli sprawdzić 
swoje umiejętności sportowe, ale też pokazać, jak współ-
pracują ze sobą mieszkańcy wsi i  jakie mają poczucie 
humoru. Pierwsze miejsce zajęła ekipa z Polskiej Nowej 
Wsi. Sołectwa Komprachcice i Wawelno zajęły ex aequo 
drugie miejsce, a Żerkowice i Domecko – trzecie. Roz-
grywki sołectw zakończyła wspólna zabawa – tym razem 
wymagająca umiejętności tanecznych.

Rywalizacja sportowa na najbardziej usportowio-
ną szkołę w  gminie Komprachcice w  roku szkolnym 
2015/2016 odbyła się po raz czwarty i zakończyła się 
w czerwcu tego roku. Po laur sięgnęły wspólnie: Pub-
liczna Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego 
w Komprachcicach oraz Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Wawelnie. Rozpoczęty właśnie nowy rok szkolny, 
to czas ponownego zbierania punktów do tytułu.

Uczniowie gminnych szkół uczestniczyli m.in. w gminnych 
zawodach lekkoatletycznych, minipiłki nożnej, unihokeja, 
minipiłki siatkowej, tenisa stołowego. Dziewczęta i chłop-
cy brali również udział w rozgrywkach pozaszkolnych. 
Nauczyciele wychowania fizycznego zdecydowali, aby 
przyznać dwie równorzędne nagrody i tytuł najbardziej 
usportowionej szkoły dwóm placówkom: PSP Komprachci-
ce i PSP Wawelno, których aktywność sportowa była 
w roku 2015/2016 bardzo wysoka. Ze względu na fakt, że 
niektóre imprezy się nie odbyły – aktywności szkół nie 
odzwierciedlała liczba zdobytych punktów.

W Publicznym Przedszkolu w Polskiej Nowej Wsi od-
była się jedna z akcji zaplanowanych w ramach kam-
panii społecznej Odblaskowi.pl, której celem jest pro-
mocja noszenia jesienią i zimą odblasków. 

Jedną z ambasadorek tej kampanii jest Anna Dydzik 
(wywiad z blogerką na stronie 3), która wraz z Marci-
nem Dańcem, Kamilem Stochem i Katarzyną Kowalską 
zachęcają dzieci i dorosłych do bezpiecznego poru-
szania się po drogach. 

Szczegóły na stronie internetowej

odblaskowi.pl
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Jubileusz współpracy
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Kobieta pisze
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Zmiany w remizie

Dwudziestą rocznicę podpisania umowy partnerskiej 
z Hasbergen (Niemcy) świętował w tym roku samorząd 
Komprachcic, a  zwłaszcza jego społeczny reprezen-
tant, którym jest Gminne Stowarzyszenie Partner-
skie „PARTNER”. Uroczystość z  udziałem delegacji 
z Niemiec odbyła się w restauracji „Atlantis” w Kom-
prachcicach. 

Podczas spotkania Jan Przywara – Przewodniczą-
cy Zarządu GSP przypomniał historię nawiązania 
międzynarodowych kontaktów z niemiecką gmi-

ną oraz podsumował dotychczasowe osiągnięcia 
w tym względzie swojej organizacji. Wójt Gminy 
Komprachcice – Leonard Pietruszka zwrócił uwagę, 
że zarówno relacje z partnerami z  innych krajów 
rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami, ale też samo 
stowarzyszenie, którego celem jest działanie na 
rzecz ich budowania, ma coraz więcej członków 
i sympatyków, a także sukcesów.

Anna Dydzik – Nieperfekcyjna Mama – sprzedała 
w ciągu dwóch tygodni swoją książkę w nakładzie 
ponad 10 000 egzemplarzy. Książkę napisaną in-
teligentnie, błyskotliwie i szczerze. Jej blog istniał 
zaledwie trzy i pół miesiąca, gdy ze strony wydaw-
nictwa MUZA padła propozycja napisania pierwszej 
(i sądząc po sprzedaży i oczekiwaniach czytelników 
– na pewno nie ostatniej) książki. Anna Dydzik 
zdradza tajniki pracy nad „Nieperfekcyjną Mamą”.
– Minęły zaledwie dwa tygodnie, a Pani książki 
już nie dostałam w opolskich księgarniach. Wielki 
sukces. Jak do tego doszło?
– Szerze mówiąc, nie mam pojęcia. To duże zasko-
czenie również dla mnie. Do końca marca tego roku 
– zgodnie z umową – musiałam napisać książkę. 
Co najmniej dwieście stron formatu A4. Wcześniej, 
w ciągu zaledwie tygodnia, przygotować jej konspekt. 
Jak się to robi, podpowiedział mi internet… (śmiech)

– Praca nad książką to z pewnością niełatwa sprawa, 
co było dla Pani najtrudniejsze?
– Najtrudniejsza wydawała mi się kwestia objęto-
ści: na blogu piszę krótko, a książka to poważna 
objętość. Okazało się jednak, że pracując według 
konspektu udało się spełnić oczekiwania zarówno 
moje, jak i wydawnictwa – a także, jak się okazuje, 
i czytelników.
– Czy tylko treść zależała od Pani?
– Miałam możliwość wpływu na ostatecznę wersję 
okładki, treść jest w całości moja, ale oczywiście 
przeszła też przez ręce korektora. Kiedy przyje-
chałam do Warszawy, do wydawnictwa MUZA, 
potraktowali mnie wspaniale, ale zwrócili też uwagę, 
że jestem pierwszą autorką, z którą spotykają się 
dopiero po napisaniu i wydaniu książki. Wszystko 
załatwialiśmy telefonicznie i przez Internet.
– Wrzesień był dla Pani wypełniony spotkaniami 
i promocją książki. Jednocześnie pisze Pani cały 
czas na blogu, zajmuje się domem i dziećmi. Jak 
można tak dobrze wszystko zorganizować?
– Nad promocją książki panuje agencja reklamowa, 
która umawia mnie na wywiady, organizuje eventy. 
Rozmowy o książce, czy też o mnie pojawiły się 
na wielu portalach, takich jak onet.pl, wp.pl, kobieta.
gazeta.pl., fakt24.pl. Miałam też wywiady w radiowej 
„Trójce” i „Czwórce”, Radio dla Ciebie, Polskie Radio 
24, w gazecie „Joy”, „Nasze Miasto”. To dla mnie 
wielkie przeżycie, czuje się trochę nie na swoim 
miejscu. W Warszawie po wydaniu książki byłam 
po raz pierwszy w życiu!

– Czy to przyjemnie podpisywać własne książki?
– To niesamowite uczucie, chociaż kiedy w War-
szawie na evencie dla blogerek miałam podpisywać 
książki, nagle zorientowałam się, że chyba zapo-
mniałam, jak pisać ręcznie… przecież od miesięcy 
pracuję tylko na komputerze!
– Stała się Pani osobowością regionu, jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych nazwisk województwa 
opolskiego. Coraz więcej akcji odbywa się z Pani 
udziałem, a gdyby padła propozycja uczestniczenia 
w programie „Taniec z Gwiazdami”, czy przyjęłaby 
ja Pani?
– To zależy, chociaż myślę, że nie tyle ode mnie, 
co od męża (śmiech).
– Dziękujemy za rozmowę.

Budynek jednostki Ochotniej Straży Pożarnej 
w Polskiej Nowej Wsi od kilku miesięcy przecho-
dzi metamorfozę. Na przełomie maja i czerwca  
br. zakończył się remont kuchni, pod koniec 
sierpnia w remizie zamontowano nowe bramy.

Fundusze na remont obiektu ochotnicy pozyskują z różnych 
źródeł, są to najczęściej datki, które trafiają do strażackiej 
kasy w ramach organizowanych akcji, jak „wodzenie niedź-
wiedzia”, czy zabawy taneczne. Druhowie zaproponowali 
również, że przyjmą na siebie zlecenie policzenia ruchu 
na dziewięciu kolejowych przejazdach, do czego został 
zobligowany samorząd Komprachcic. Uzyskany w ten 
sposób przychód oraz pozostałe oszczędności strażaków 
zostały przekazane na zakup dwóch bram. Ich montażem 
w ramach wolontariackiej pracy zajął się Roman Kolanko 
wraz z bratem Wojciechem (koszt takiej robocizny to ok. 
2500 zł). Obróbkę wykończeniową wzięli na siebie – również 
społecznie – druhowie: Krzysztof Lisek i Andrzej Gawlista), 

a prace związane z  instalacją elektryczną wykonał dla 
jednostki dh Artur Woszek, właściciel firmy ElektroArt.
Z istniejącej już kuchni (zdjęcie po prawej) strażacy korzy-
stają od czerwca, ale jak zapowiada Łukasz Dydzik, to nie 
koniec prac w remizie:  Przygotowujemy się do odświeżenia 
klatki schodowej i korytarza. Mamy to szczęście, że obiekt 
jest w sam raz, ani za duży, ani za mały. Możemy takie 
prace sfinansować z własnych środków.
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Święto rolnikówPOLSKA NOWA WIEŚ

W tym roku mieszkańcy gminy Komprachcice uczestniczyli w dożynkach, które miały charakter nie tylko gminny, ale i powiatowy. W Polskiej Nowej Wsi 

spotkali się 4 września rolnicy, przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych, samorządowcy, działacze społeczni, przedsiębiorcy.

Nie zawiedli organizatorzy imprezy, którzy zapewnili moc atrakcji przybyłym gościom.

Uroczystości dożynkowe rozpoczął przejazd korowodów dożynkowych, 
spod kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi w kierunku 

boiska. Uczestników poprowadziła Gminna Orkiestra Dęta.

Ulicami Polskiej Nowej Wsi przeszli reprezentanci sołectw, prezentujący 
misternie i zgodnie z tradycją wykonane korony dożynkowe.

Zgodnie ze zwyczajem prezentacjom koron towarzyszyły przystrojone 
specjalnie na tę okazję traktory i inne maszyny rolnicze.

Wśród zaproszonych gości byli: posłowie, przedstawiciele Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Opolu – 
Leonarda Płoszaj i Krzysztof Wysdak, wójtowie i burmistrzowie gmin po-

wiatu opolskiego. Towarzyszyli im gospodarze: Wójt Gminy Komprachcice 
– Leonard Pietruszka i starostowie dożynek: Joanna i Andrzej Zyla.
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Na platformach przebrani mieszkańcy wsi odgrywali zabawne, związane 
nie tylko z rolnictwem, ale i z historią własnych miejscowości, a także 

bieżącymi wydarzeniami w kraju, scenki.

Najpiękniejszą koroną dożynkową Powiatu Opolskiego okazała się ta przy-
wieziona przez delegację Gminy Turawa, z Wójtem Waldemarem Kempą na 

czele (z lewej), przygotowana przez sołectwo Osowiec-Trzęsina.

Udane dożynki to również szansa na przekazywanie poszanowania rolni-
czych wartości i tradycji wiejskich kolejnym pokoleniom.

Coraz częściej przedstawiciele, a zwłaszcza przedstawicielki,  
sołectw występują w kolorowych strojach.

Na stadionie w Polskiej Nowej Wsi wszystkich zebranych uroczyście 
powitali gospodarze – zgodnie ze zwyczajem przełamano się i podzielono 

bochenkami chleba. 

Na scenie wystąpili między innymi: Gminna Orkiestra Dęta z Komprachcic, 
przedstawiciele gmin powiatu opolskiego, zespoły z terenu gminy Kom-
prachcice, zespół Playboys i Sherwood, który na zakończenie imprezy 

przygrywał do tańca. Moc oklasków zebrali najmłodsi artyści.
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JUDO

Pierwszy obóz
Judocy z gminy Komprachcice wyjechali 
w lipcu br. na swój pierwszy obóz judo. W gru-
pie znaleźli się uczniowie szkół podstawowych 
z Komprachcic, Domecka i Polskiej Nowej Wsi 
na co dzień trenujący pod okiem trenerki Beaty 
Śmieji.

Wakacje zgromadziły w Jastrowiu łącznie około 
dwustu judoków: z gminy Komprachcice, Opola, 
Suchego Lasu, Poznania i Warszawy. Dołączyli do nas 
pojedynczy goście z Danii i Niemiec. Trenowaliśmy 
judo, pływaliśmy kajakami, biegaliśmy, a każdą 
wolną chwilę spędzaliśmy na zabawach w jeziorze. 
Rywalizowaliśmy także w obozowej „Mini Olimpia-
dzie” i w zawodach judo. Jednym z ważniejszych 
momentów obozu był trudny egzamin na 6 kyu, który 
część dzieci zdała w dobrym stylu, stając się tym 
samym pełnoprawnymi posiadaczami pasa białego, 
a nie jak do tej pory tzw. przepaski.
Intensywność tego czasu oraz moc wrażeń, nowe 
doświadczenia i spotkania z innymi młodymi spor-
towcami dały dzieciom przedsmak tego, z czym 
wiąże się uprawianie sportu. A najważniejsze, 
że wspólnie spędzony czas pokazał jak świetną, 

zgraną i mogąca na sobie polegać grupą są judo-
cy z gminy Komprachcice. Teraz nastąpią kolejne 
miesiące treningów, począwszy od września, przy-
gotowujące niektórych do startów w zawodach, 

uczestnictwa w kolejnych obozach, a innym dające 
zdrowie i poczucie satysfakcji wynikające z samego 
uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Trenerka Beata Śmieja

PIŁKA RĘCZNA

Rozpoczęli zwycięstwem

KOMPRACHCICE

Żegnaj lato!

LKS OSiR Komprachcice, trenujący pod okiem 
Bartłomieja Jasiówki w swoim pierwszym w se-
zonie meczu zwyciężyli 28–23.

Zawodnicy OSiR-u znakomicie radzili sobie zwłaszcza 
w defensywie, nieco gorzej w ataku. Mimo wszyst-
ko nie dali przeciwnikowi, którym był Start Konin, 
żadnych szans.

Skład drużyny LKS OSiR Komprachcice:
Oleksyn, Jarosz – Tracz 2, Ungier 8, Miś 1, Wiśniowie-
cki 3, Kauczok, T. Juros 2, R. Bus, Kochanek 1, 
Gwóźdź, Marcyniuk 9, J. Bus 1, Nie dziel   ski 1.

Uczniowie szkół podstawowych z  terenu gminy 
Komprachcice, którym towarzyszyli najbliżsi 
spotkali się przy hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
24 września br., by wspólnie i aktywnie spędzić 
czas. 

Rodzinny piknik organizowany jest każdego roku 
przez Wójta Gminy Komprachcice oraz Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W promowaniu idei aktywnego i zdrowego wypoczyn-
ku wspierają ich: Samorządowy Ośrodek Kultury, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i OSiR. Zabawy 
i gry dla najmłodszych poprowadził popularny wśród 
szkolnej młodzieży Pan Miron, a uczniowie starszych 
klas brali udział w zawodach sportowych, w tym 
w rozgrywkach w ringo i turnieju piłki nożnej. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody i poczęstunek.
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SPORT

Berland Komprachcice – EKOM Futsal Nowiny 3:3

SPORT

Słuszny cel

Dramatycznym i  pełnym zwrotów akcji widowi-
skiem uraczyli kibiców zgromadzonych w  hali 
komprachcickiego OSiRu inaugurujący sezon 
gracze Ekomu Futsal Nowiny i miejscowego Ber-
landu. Sprawiedliwy remis, jakim zakończył się 
pojedynek, tak nie zadowala, jak i nie krzywdzi 
żadnej ze stron. Choć sam mecz nie był futsa-
lowym dziełem sztuki to jego przebieg, a szcze-
gólnie poziom zaangażowania obu rywalizują-
cych ze sobą drużyn, mógł zadowolić najbardziej 
wybrednego kibica. Jak pokazują wyniki pierw-
szej kolejki rozgrywek południowej grupy 1 PLF, 
liga w tym sezonie będzie niezwykle wyrównana.

Już pierwsze fragmenty meczu pokazały, że pomni 
dwóch porażek z poprzedniego sezonu goście odrobili 
przysłowiową pracę domową. Starali się wysokim 
pressingiem uniemożliwić Berlandowi wprowadzanie 
piłki do strefy ataku, od podań odcinani byli wysoko 
ustawieni pivoci, a gra toczyła się głównie na poło-
wie gospodarzy. W 4 min było już jednak 1:0. Akcję 
w swoim stylu przeprowadził Mateusz Mika, który 
minąwszy pilnującego go przeciwnika silnym ude-
rzeniem zza linii przerywanej posłał piłkę do siatki. 
Ekom zaciekle walczył o zdobycie wyrównującego 
trafienia, czym raz po raz napędzał groźne kontrataki 
Berlandu. Oko w oko z Sebastianem Dobrodziejem 
w krótkim odstępie czasu stawali kolejno Andrzej 
Sapa i Patryk Kilian. Kąśliwie na bramkę przyjezd-
nych uderzał Michał Zboch, jednak wynik nie ulegał 
zmianie. Bolączką podopiecznych Dariusza Lubczyń-
skiego w tym fragmencie spotkania była nadmierna 
ostrość w grze połączona z niezwykle aptekarskim 
stylem prowadzenia zawodów przez dwójkę arbitrów 
z Krakowa. Panowie Steczko i Curyło na przestrzeni 
całego meczu podjęli wiele kontrowersyjnych decyzji, 
zupełnie niepotrzebnie podgrzewając atmosferę 
tak na ławkach rezerwowych, jak i na widowni. Gdy 
po 9 min gospodarze mieli już na swoim koncie pięć 

przewinień, przedłużony rzut karny dla Nowin zdawał 
się być tylko kwestią czasu. Skończyło się na trzech 
uderzeniach z dziesiątego metra, jednak żadne z nich 
nie znalazło drogi do bramki debiutującego w kom-
prachcickich barwach Sergheia Barduji. Pierwszą 
z prób mołdawski bramkarz obronił, natomiast dwie 
kolejne okazały się niecelne. Reakcja gospodarzy 
na pierwszy ze wspomnianych „przedłużaczy” była 
wręcz podręcznikowa i po sprytnie rozegranym 
rzucie rożnym na 2:0 podwyższył pozostawiony 
bez opieki Sapa. Krótko przed zmianą stron swoją 
szansę na zdobycie drugiego gola miał też Mika, 
jednak jego strzał z przedłużonego rzutu karnego 
odbił Dobrodziej.

Po pierwszej połowie, na przestrzeni której to Berland 
był drużyną lepszą, drugą bardziej udanie rozpo-
częli goście. Ekom długo utrzymywał się przy piłce 
spychając momentami opolan do skomasowanej 
defensywy. Ataki nie przynosiły zmiany wyniku, 
jednak w 24 min, gdy za drugą żółtą kartę do szatni 
powędrował Artur Adamowski, napór zespołu dowo-
dzonego przez Piotra Lichotę wzmógł się. Grający 
w przewadze rywale szybko złapali kontakt, a już 
po niespełna 120 sek. doprowadzili do wyrównania. 
Od tego momentu mecz na dobrą sprawę rozpoczął 
się na nowo. Na parkiecie rozgorzała walka, a gdy 
któraś z ekip groźniej zaatakowała, świetnie poczynali 
sobie obaj bramkarze. Gdy wydawało się, że o koń-
cowych losach pojedynku może zadecydować jedna 
bramka, do siatki trafił ponownie Berland. Do zmiany 
był już gotowy etatowy wykonawca rzutów wolnych 
Mateusz Mika, jednak będący w danym momencie 
najbliżej piłki Piotr Wochna postanowił wziąć sprawy 
w swoje ręce. Zawodnik miejscowych popisał się 
niesygnalizowanym dograniem na dalszy słupek, 
a nabiegający Adam Krok z najbliższej odległo-
ści zapisał na swoim koncie debiutanckiego gola 
w rozgrywkach 1 PLF. Nowiny znalazły się wówczas 

w ciężkim położeniu. Zmęczeni trudami pojedynku 
goście starali się odwrócić losy rywalizacji i sztuka 
ta udała się im w 37 min. Pilnujący rywala Patryk 
Kilian nieznacznie zaspał w blokach pozwalając tym 
samym rozgrywającemu dobrą partię Dominikowi 
Szymkiewiczowi na płaski strzał sprzed pola karnego, 
który kompletnie zaskoczył Barduję. Krótko przed 
końcem spotkania swoją piłkę meczową miał jednak 
Berland. Ukrainiec Andrii Korol w zupełnie niegroź-
nej sytuacji zahaczył Mikę, a że był to szósty faul 
przyjezdnych w drugiej połowie, sędziowie wskazali 
na przysłowiowe wapno. Do ustawionej w odległości 
10 metrów od bramki Dobrodzieja piłki podszedł Mi-
chał Zboch, lecz jego uderzenie nieznacznie minęło 
cel. Dobrej sytuacji nie wykorzystał ponadto Łukasz 
Małek, który po sytuacyjnym dograniu Sapy przeniósł 
piłkę nad poprzeczką.

W kolejnej serii gier Berland udaje się w daleką podróż 
do Lublina, gdzie stanie naprzeciw podrażnionych po-
rażką w Jelczu „dzików”. Do składu dołączą być może 
narzekający na drobny uraz Rafał Gawin i oczekujący 
na zatwierdzenie do rozgrywek Alexandr Grigorescu. 
Z poważniejszą kontuzją kolana zmaga się natomiast 
Marcin Wedler i jego występ w najbliższych meczach 
jest wykluczony.

Karol Jurkiewicz

W  poprzednim sezonie wśród piłkarzy futsalu 
zorganizowana została akcja na rzecz jednego 
z zawodników drużyny Jelcz Laskowice, którego 
rodzina straciła w pożarze dom. Każdy z teamów 
przygotował klubową koszulkę, również Berland 
Komprachcice. Tę właśnie wylicytował za 300 zł 
Łukasz Dydzik – lokalny przedsiębiorca i Prze-
wodniczący Rady Gminy Komprachcice. Dzięki 
uprzejmości zwycięzcy licytacji koszulka trafia 
właśnie na kolejną aukcję – tym razem dochód 
z  jej sprzedaży wesprze leczenie siedmiolatka 
Nikodema Muca.

– Cena wywoławcza to właśnie trzysta złotych, mam 
nadzieję, że znajdzie się kibic, który jednocześnie 
doceni historyczną już koszulkę, wraz z podpisami 
wszystkich zawodników i sprawi radość Nikosiowi – 
mówi Łukasz Dydzik, który na aukcję charytatywną 
dla chorego chłopca przekazuje także kolejną koszul-
kę Berlandu, tym razem w barwach obowiązujących 
w tym sezonie.
Zainteresowanych zapraszamy do udziału w licy-
tacji. Leczenie chłopca można również wspomóc 
wpłacając darowizny na konto: Opolskiego Stowarzy-
szenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej, 
nr rachunku: 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426 
z dopiskiem „dla Nikodema Muc”.

DARIUSZ LUBCZYŃSKI – trener: Mieliśmy półto-
ra miesiąca na przygotowanie się do sezonu. To 
dużo, zważywszy, że w  poprzednim roku w  tym 
czasie nie mieliśmy jeszcze pełnego składu ze-
społu. Mam nadzieję, że zaprocentuje to w  roz-
grywkach. Rywal w pierwszym meczu to doświad-
czona drużyna, która w poprzednim sezonie miała 

nawet szansę na ekstraklasę. Jestem jednak do-
brej myśli i wierzę, że wykorzystamy nadarzające 
się okazje nie tylko w tym, ale i w pozostałych me-
czach. Nasz zespół wsparli dwaj nowi piłkarze – 
obaj z Mołdawii – bramkarz Serghei Barduja i cze-
kający na zatwierdzenie do rozgrywek Alexandr 
Grigorescu.
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22 października br. odbędzie się

XVIII Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Religijnej

„Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”

rozpoczęcie:
GODZ. 16.00 – CZĘŚĆ KONKURSOWA

Sala Widowiskowa SOK  
Komprachcice, ul. Niemodlińska 2 

Zainteresowanych uczestnictwem w  konkursie 
artystów zapraszamy do zgłaszania swoich 
kandydatur – szczegółowe informacje na stro-
nie internetowej: sokkomprachcice.pl

W dorocznym przeglądzie mogą uczestniczyć so-
liści i zespoły wokalne,  wokalno – instrumentalne 
w  kategoriach: soliści szkoła podstawowa 
i  młodsi, soliści gimnazjum i  szkoła średnia, 
studenci i starsi, zespoły.

W  przypadku, gdy w  danej kategorii zgłosi się 
mniej niż sześć podmiotów wykonawczych, or-
ganizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
tej kategorii.
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