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ŚNIEG - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
I ADMINISTRATORÓW
W związku z okresem zimowym oraz w nawiązaniu do pism: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim oraz
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie
Wojewódzkim w Opolu przypomina się właścicielom i administratorom
nieruchomości o obowiązku likwidowania śliskości poprzez posypywanie piaskiem, uprzątanie błota pośniegowego i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do wspólnego użytku, oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Natomiast odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym
nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Powyższy obowiązek dotyczy również usuwania śnieżnych nawisów (sopli)
z okapów dachów, rynien i innych części elewacji. Powyższy obowiązek
wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami)
- art. 5 ust.1 pkt 4.
Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych
użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią
władają.
Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika i terenu posesji, musi liczyć się z tym, że w razie wypadku na tym terenie
będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie
osobie poszkodowanej.
Zwraca się również uwagę o konieczności odśnieżania dachów. Obowiązek ten ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków. Powinni oni zadbać o usunięcie śniegu i lodu z dachów, rynien,
balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może
to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.
Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników i zapewnienia tym samym bezpieczeństwa wielu osobom jest zagrożone karami.
Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na
bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Spadające z dachów sople lub
ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów.
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UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW
Podajemy terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2010/2011
Terminy rekrutacji
Lp.
Nazwa placówki
1
PP w Chmielowicach
2
PP w Komprachcicach
3
PP w Ochodzach
4
PP w Polskiej Nowej Wsi
5
PSP w Domecku
6
PSP w Wawelnie

Termin rekrutacji
01.03.2010-15.04.2010
01.03.2010-15.04.2010
15.03.2010- 15.04.2010
01.03.2010-15.04.2010
15.03.2010- 15.04.2010
15.03.2010- 15.04.2010

Przedszkola i oddziały przedszkolne działają na zasadzie powszechnej
dostępności.
Karty zgłoszenia dzieci do przedszkola należy pobrać w siedzibie placówek codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00.
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają
1. Dzieci w wieku 6 i 5 lat , odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
2. Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do
samodzielnej egzystencji na postawie odrębnych przepisów;
3. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
4. Dzieci już uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;
5. Dzieci obojga pracujących rodziców.
Rekrutację prowadzi się wg harmonogramu:
- wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola,
- rozpatrywanie przyjęć dzieci w oparciu o złożone karty przez dyrektora
placówki (gdy liczba zgłoszonych dzieci nie jest większa niż liczba miejsc
w przedszkolu). W razie większej liczby chętnych dzieci dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjną, w której skład wchodzą: dyrektor
placówki, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rodziców)
- wywieszenie w dostępnym dla zainteresowanych miejscu imiennej listy
dzieci przyjętych do przedszkola oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu wniosku dla rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.
Uwaga! Rekrutacja obejmuje rok szkolny, więc niezbędne jest,
w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, ponowne złożenie karty zgłoszenia.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół i przedszkoli.
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SKŁADOWANIE ODPADÓW
BIODEGRADOWALNYCH
Zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.
U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) za odpady ulegające biodegradacji
uznaje się wszelkie odpady, które podlegają rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizów. W dyrektywie Rady
1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r.w sprawie składowania odpadów
(Dz. U. UE 182 z 16.07.1999r., str.1) zobowiązano państwa członkowskie
Unii Europejskiej do opracowania krajowych strategii ograniczania
składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji.
Polska transponowała powyższe cele dyrektywy w drodze przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251
ze zm.) określając w art. 16a, iż składowanych może być:
do dnia 31 grudnia 2010r. – nie więcej niż 75% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
do dnia 31 grudnia 2013r. – nie więcej niż 50% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
do dnia 31 grudnia 2020r. – nie więcej niż 35% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
Wynikające z w/w dyrektywy ilości odpadów, które należy skierować do
odzysku i recyklingu zawarto w Krajowym, Wojewódzkich oraz Gminnych
Planach Gospodarki Odpadami. W obowiązującym Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Opolskiego w Rozdziale 6 w części 6.3.1 (str.
146-149) zawarto zestawienie pn. Wojewódzki Plan Depozytowy (WPD),
będące m.in. planem redukcji odpadów ulegających biodegradacji.
Dla Gminy Komprachcice WPD zakłada:
Ilość odpadów
komunalnych ulegających
Dopuszczalna do
biodegradacji
konieczna
składowania
ilość
Gmina
do zagospodarowania
odpadów komunalnych
w sposób inny niż
ogółem (Mg/rok)
składowanie (Mg/rok)
KOMPRACHCICE 2010
2013
2020
2010
2013
2020
128
256
333
1067
711
498
W związku z powyższym w celu realizacji założonych planów ograniczenia
ilości składowanych odpadów biodegradowalnych oprócz:
- odzysku selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych –
makulatury,
- odzysku bioodpadów w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych
w Opolu,
- odzysku poprzez kompostowanie przez mieszkańców w przydomowych
kompostownikach.
Ze względu na wiejski charakter Gminy Komprachcice należy
zintensyfikować działania mające na celu wdrożenie systemu przydomowych
kompostowników oraz rozliczenie ilości zagospodarowanych w ten
sposób odpadów, aby osiągnąć limity ustalone w w/w Wojewódzkim
Planie Depozytowym.
W ramach wyżej opisanych działań Gmina Komprachcice, aby wykazać
się z osiągniętego poziomu odzysku odpadów biodegradowalnych
przed organami wyższego szczebla, a następnie przed Komisją Unii
Europejskiej zwraca się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie do tut.
Urzędu Gminy (forma dostarczenia dowolna) lub do poszczególnych
sołtysów zamieszczonej obok informacji dot. przybliżonej ilości odpadów
kompostowanych w przydomowych kompostownikach. Dane osobowe
mieszkańców będą jedynie informacją dla Urzędu Gminy, nie będą
podlegały dalszemu przetwarzaniu.

NOWE POJEMNIKI DLA GOSPODARSTW
Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, która mówi o pokrywaniu
kosztów naprawy szkód ekologicznych przez ich sprawcę i wyraża
nałożenie na zanieczyszczajacego pełnej odpowiedzialności, w tym
materialnej, za skutki jego własnych działań z dniem 1 kwietnia 2010
r. znikną z terenu naszej gminy ogólnodostępne pojemniki (dzwony)
typu „Berlin” na szkło białe i kolorowe.
Wynika to z nieodpowiedzialnego postępowania mieszkańców, którzy
systematycznie podrzucają odpady komunalne w miejsca do tego
nieprzeznaczone. Obok pojemników tworzą się więc „dzikie wysypiska”,
które gmina na własny koszt musi likwidować. W ubiegłym roku
bywało również tak, że pojemniki były zarzucane odpadami po każdym
oczyszczeniu miejsca ich lokalizacji.
Ponadto często szkło gromadzone w reklamówkach czy workach na
śmieci i układane obok kontenerów powodowało, że pojemniki musiały
być opróżniane z większą częstotliwością niż wynikało to z umowy.
Koszty funkcjonowania takiego systemu były bardzo duże i przekroczyły

ilość środków finansowych jakie gmina mogła przeznaczyć na ten cel.
W związku z tym każdy mieszkaniec posiadający podpisaną umowę
z firmą Remondis Opole otrzyma pojemnik 120 l do segregacji szkła
(razem białe i kolorowe). Pojemniki opróżniane będą z następującą
częstotliwością:
− dla gospodarstw 1-2 osobowych – co 24 tygodnie (raz na pół roku)
− dla gospodarstw 3-4 osobowych – co 12 tygodni (raz na kwartał)
− dla gospodarstw 5 i powyżej 5 osób – co 8 tygodni (raz na dwa
miesiące)
Odbiór odpadów szklanych będzie odbywać się na podstawie
indywidualnych umów – aneksów do już podpisanych z mieszkańcami
umów przez firmę Remondis Opole Sp. z o. o.
Jednorazowe opróżnienie pojemnika na szkło „z zieloną klapą” wyniesie
8,02 zł brutto, co w rozbiciu na miesiąc daje:
− dla gospodarstw 1-2 osobowych – 1,45 zł
− dla gospodarstw 3-4 osobowych – 2,90 zł
− dla gospodarstw 5 i powyżej 5 osób – 4,34 zł.
Aneksy podpisywać będą w imieniu firmy Remondis Opole Sp. z o. o.
sołtysi poszczególnych sołectw lub pracownicy firmy Remondis Opole
w siedzibie firmy tj. Al. Przyjaźni 9 Opole. Będą również rozdawane ulotki
informacyjne oraz harmonogramy wywozu.
Dodatkowe informacje w sprawie można otrzymać bezpośrednio
w biurze firmy Remondis Opole Sp. z o. o. tel. 77/454 01 94; 453 62 62;
453 01 37 lub w Urzędzie Gminy Komprachcice pok. nr 13, tel.77/403
17 12.
Z tych samych powodów co pojemniki na szkło znikną czerwone
pojemniki na odpady niebezpieczne 120 l i 240 l. W ich miejsce gmina
zorganizuje nieodpłatnie w miesiącu wrześniu 2010 r. zbiórkę odpadów
niebezpiecznych za pomocą mobilnego kontenera w większej ilości
sołectw. Dokładny termin i zasady zbiórki zostaną podane do informacji
w późniejszym terminie.

Komprachcice dn…………………….
Pan/Pani
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
(adres, tel.)

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice

Niniejszym informuję, iż kompostuję odpady biodegradowalne1 w przydomowym
kompostowniku o wymiarach ……………………………..
W ciągu miesiąca na kompostowniku odzyskuję ok. …………………… litrów2 odpadów
biodegradowalnych.
Jestem/nie jestem* zainteresowany/a odzyskiem odpadów biodegradowalnych w sposób
zorganizowany tj. za pomocą oddzielnego pojemnika lub worka na odpady biodegradowalne, a
wywożonego przez uprawnioną firmę.

………………………………
(podpis)

Dane osobowe mieszkańców będą jedynie informacją dla Urzędu Gminy, nie będą podlegały dalszemu
przetwarzaniu.
1
– Odpady biodegradowalne to odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego. Do odpadów
biodegradowalnych zaliczamy tzw. odpady zielone, które powstają w ogródkach przydomowych (ścięte trawy, kwiaty,
liście, chwasty, drobne lub rozdrobnione gałęzie krzaków i żywopłotów, kora drzew) oraz odpady kuchenne (resztki
żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiędłe kwiaty cięte itp.) oraz popiół drzewny,
trociny
2
– 5 litrów = jedno wiaderko –
*- niepotrzebne skreślić

Niniejszą informację należy dostarczyć do sołtysa lub do Urzędu Gminy w Komprachcicach
przy ul. Kolejowej 3.
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

ATTONARE GRAŻYNIE
Ostatniego dnia stycznia w kościele pw. św. Anny i Joachima w Gogolinie
– Karłubcu odbył się koncert charytatywny organizowany przez
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ,,Okaż serce innym”, Zarząd Dzielnicy
Karłubiec, przyjaciół i parafian. Gościem specjalnym koncertu po raz był
zespół Attonare. Wszystkie datki zebrane w tym dniu zostały przekazane na
leczenie Grażyny, chorej na stwardnienie rozsiane matki czterech synów.
Chorobie towarzyszy głęboki niedowład spastyczny czterokończynowy
- jedynym dostępnym lekiem, który powoduje poprawę ogólnego stanu
i zatrzymanie choroby jest lek o nazwie Tysabri. Obecna cena leku to
6860 złotych miesięcznie. Takie imprezy, jak ta dają szansę chorym na
powrót – przynajmniej w części – do normalnego życia. Jesteśmy dumni,
że komprachcicki zespół jest częścią tej społeczności, która wspiera
potrzebujących.
Dag
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SOK KOMPRACHCICE
HERODZIKI 2010
III Przegląd Widowisk Teatralnych Przedszkolaków „HERODZIKI”
odbył się 24 stycznia br. Uczestniczyły w nim dzieci z placówek
w Komprachcicach, Domecku, Wawelnie, Polskiej Nowej Wsi
i Chmielowic.
Ze względu na szczególny charakter Świąt Bożego Narodzenia przegląd
ten nie przebiegał w formie konkursu, jednak każda grupa przedszkolna
otrzymała nagrody książkowe z kolekcji „Najpiękniejsze bajki i baśnie” oraz
pamiątkowe dyplomy.
Dag

III FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
Wielkim zainteresowaniem cieszył się tegoroczny przegląd
kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda…..”, organizowany przez
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach. Wzięło w nim
udział w sumie 43 opolskich artystów: solistów i solistek, duetów,
zespołów.
Wykonawców oceniało jury w składzie:
Anna Szylar – krytyk muzyczny, menadżer Prywatnej Szkoły Muzyki
Rozrywkowej w Nysie, Barbara Malinowska – dyrektor Szkoły Muzycznej
ARS NOWA w Opolu, Roman Gil – Dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej
w Nysie, multiinstrumentalista.
Niżej publikujemy wyniki konkursu
Laureaci III Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
W kategorii I
I miejsce - Kamil Janoszek
II miejsce - Natalia Kutyła
III miejsce - Emilia Waliczek, Denis Gotwald
Wyróżnienie - Aleksandra Myśliwy
W kategorii II
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - Zespół wokalno - instrumentalny kl. V-VI Chróścina, Malowane
Nutki
III miejsce - nie przyznano
W kategorii III
I miejsce - Mateusz Prędki
II miejsce - Linda Wencel
III miejsce - Anna Herman, Iwona Cyndecka
Wyróżnienie - Patrycja Serafin, Ewelina Kobylańska, Martyna Sługocka
W kategorii IV
I miejsce - Andantino
II miejsce – Radość

OSP KOMPRACHCICE W SYSTEMIE
Włączenie jednostki OSP Komprachcice do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego stało się okazją do przygotowania uroczystej
zbiórki strażaków. Impreza odbyła się w Samorządowym Ośrodku
Kultury w Komprachcicach.
Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg.
Karol Stępień odczytał decyzję o włączeniu jednostki do systemu i złożył
na ręce Prezesa OSP, dh. Joachima Labusgi odpowiedni dokument. Tym
samym jednostka OSP w Komprachcicach została wyróżniona, ale też
obarczona wieloma ważnymi obowiązkami. Fakt włączenia OSP do systemu
poprzedzony był ponad rocznymi rozmowami i przygotowaniami. Dzięki
tym staraniom i zaangażowaniu wielu osób, w tym Posła na Sejm RP dh.
Ryszarda Galli i Wójta Gminy Komprachcice, dh. Pawła Smolarka jednostka
z Komprachcic dostąpiła tego zaszczytu.
Po uroczystej zbiórce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, które
poprowadził dh Antoni Wencel. Wzięli w niej również udział prócz
wymienionych wcześniej druhów, dh. i dh.: Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej – Paweł Kielar, V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
– Teresa Tiszbierek, Dowódca Jednostki Wojskowej w Komprachcicach
– ppłk Jan Franków oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP –
Marek Bryja.
Należy odnotować, że obecny rok jest niezwykle ważny dla komprachcickich
strażaków, którzy będą świętować 100-lecie istnienia. Już teraz jednostka
zaprasza na uroczyste obchody, które odbędą się 15 i 16 maja.
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ŻYJ ZDROWO I EKOLOGICZNIE
Zapraszamy mieszkańców do wspólnej zbiórki odpadów segregowanych
Instruktaż pomocny w zbieraniu odpadów:

TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, PUSZKI
ALUMINIOWE
ZBIERAMY:
 kartony, pudełka kartonowe
 gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi
 gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty
 zeszyty, stare książki
 torebki papierowe, papier pakunkowy
 tekturę falistą
 kartoniki wielowarstwowe po napojach (np. Tetrapack)
 butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET)
 butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
 duże folie opakunkowe, torebki foliowe
 puszki aluminiowe po napojach
NIE ZBIERAMY:
 papieru kopiującego i kalek
 papieru mocno zabrudzonego lub tłustego
 resztek żywności
 żadnych innych materiałów starych
 części plastikowych nie będących opakowaniami
 kawałków styropianu
 tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 innych surowców (elementów drewnianych, szklanych itp.)

SZKŁO (ROZDZIELAMY NA BEZBARWNE
I KOLOROWE)
ZBIERAMY:
 butelki po napojach
 słoiki po przetworach
 pojemniki naczynia szklane
NIE ZBIERAMY:
 szkła płaskiego (szyb okiennych, luster)
 naczyń ceramicznych, fajansowych,
kryształowych i porcelanowych
 butelek z tworzywa sztucznego
 żarówek i lamp rtęciowych
 toreb foliowych
PROSZĘ ZGNIATAĆ OPAKOWANIA (TWORZYWA SZTUCZNE, PUSZKI
I MAKULATURĘ)

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Dostarczamy do punktów zbiórki:
 KOMPRACHCICE – koło ZGKiM, ul. Rolnicza
 OPOLE – Al. Przyjaźni 9 (siedziba REMONDIS OPOLE Sp. z o.o.)

Oznaczenia do harmonogramów:
4
- wywóz odpadów niesegregowanych w dniach wg terminu:
„co 4 tygodnie”
8
- wywóz odpadów segregowanych w dniach wg terminu:
„co 8 tygodni”
12
- wywóz odpadów segregowanych w dniach wg terminu:
„co 12 tygodni”
(CZW) – dzień wywozu „czwartek’’
(PT) – dzień wywozu: „piątek”
POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 RANO
UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych
w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej w dni
wywozu do godziny 800 rano.

GMINA KOMPRACHCICE		
HARMONOGRAM
ZBIÓRKI ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH
(ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
2010 ROK

Domecko, DZIEKAŃSTWO, Osiny
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) i segregowanych:
DNI WYWOZU
Odpady
ODPADY
niesegregowane SEGREGOWANE
MIESIĄC
(zmieszane)
(POJEMNIK Z
wtorek
ŻÓŁTĄ KLAPĄ)
144 (CZW)
STYCZEŃ
52,4, 192
LUTY
22,4, 162
24,8,12
MARZEC
22,4, 162, 302,4
24, 304,8
KWIECIEŃ
132, 272,4
274,12
2
2,4
MAJ
11 , 25
254,8
8
2,4
CZERWIEC
8 , 22
224
2
2,4
LIPIEC
6 , 20
204,8,12
SIERPIEŃ
32, 172,4, 312
264 (CZW)
2,4
2
WRZESIEŃ
14 , 28
144,8
2,4
2
PAŹDZIERNIK
12 , 26
124,12
2,4
2
LISTOPAD
9 , 23
94,8
2,4
2
4
GRUDZIEŃ
7 , 21
16 (CZW)
STYCZEŃ 2011
42,4, 182
44,8,12
I TERMIN – 29.03 (PONIEDZIAŁEK)
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH II TERMIN – 04.10 (PONIEDZIAŁEK)

GMINA KOMPRACHCICE		
HARMONOGRAM
ZBIÓRKI ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH
(ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
2010 ROK

Polska Nowa Wieś, Wawelno
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) i segregowanych:
DNI WYWOZU
Odpady
ODPADY
niesegregowane SEGREGOWANE
MIESIĄC
(zmieszane)
(POJEMNIK Z
czwartek
ŻÓŁTĄ KLAPĄ)
144 (CZW)
STYCZEŃ
72,4, 212
2,4
2
LUTY
4 , 18
44,8,12
MARZEC
42,4, 182
114 (CZW)
2,4
2
2,4
KWIECIEŃ
1 , 15 , 29
14,8, 294,12
2
2,4
MAJ
13 , 27
274,8
2
2,4
CZERWIEC
10 , 24
244
2
2,4
LIPIEC
8 , 22
224,8,12
SIERPIEŃ
52, 192,4
264 (CZW)
2
2,4
2
WRZESIEŃ
2 , 16 , 30
164,8
2,4
2
PAŹDZIERNIK
14 , 28
144,12
2,4
2
LISTOPAD
12 (PT), 25
124,8 (PT)
164
GRUDZIEŃ
92,4, 232
(CZW)
STYCZEŃ 2011
62,4, 202
64,8,12
I TERMIN – 29.03 (PONIEDZIAŁEK)
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH II TERMIN – 04.10 (PONIEDZIAŁEK)
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GMINA KOMPRACHCICE		
HARMONOGRAM
ZBIÓRKI ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH
(ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
2010 ROK

Ochodze

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) i segregowanych:
DNI WYWOZU
Odpady
ODPADY
niesegregowane SEGREGOWANE
MIESIĄC
(zmieszane)
(POJEMNIK Z
wtorek
ŻÓŁTĄ KLAPĄ)
144 (CZW)
STYCZEŃ
122, 262,4
LUTY
92, 232,4
94,8,12
2
2,4
MARZEC
9 , 23
114 (CZW)
2
2,4
KWIECIEŃ
7 (ŚR), 20
64,8
2
2,4
MAJ
5 (ŚR), 18
44,12
2
2,4
2
4,8
CZERWIEC
1 , 15 . 29
1 , 294
LIPIEC
132,4, 272
274,8,12
2,4
2
SIERPIEŃ
10 , 24
264 (CZW)
2,4
2
WRZESIEŃ
7 , 21
214,8
2,4
2
PAŹDZIERNIK
5 , 19
194,12
2,4
2
2,4
LISTOPAD
3 (ŚR), 16 , 30
164,8
GRUDZIEŃ
142, 282,4
144
STYCZEŃ 2011
112, 252,4
114,8,12
I TERMIN – 29.03 (PONIEDZIAŁEK)
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH II TERMIN – 04.10 (PONIEDZIAŁEK)

Ceny na 2010 r. w gminie Komprachcice
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane):
Netto
Brutto
- z pojemnika 80 l – własność Zleceniobiorcy - 12,07 zł,
12,91 zł;
- z pojemnika 110 l – własność Zleceniodawcy - 14,00 zł,
14,98 zł;
- z pojemnika 120 l – własność Zleceniobiorcy - 14,20 zł,
15,19 zł;
- z pojemnika 240 l – własność Zleceniobiorcy - 25,95 zł,
27,77 zł;
Odpady segregowane (opakowaniowe):
- pojemnik z „żółtą klapą” – jednorazowe opróżnienie pojemnika 10,95 zł
brutto
Odpady biodegradowalne:
- worek o pojemniości 120l
– 9,00 zł brutto
- pojemnik (biokompostownik 240 l ) − 18,00 zł brutto
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
- odbierane w punkcie zbiórki w Komprachcicach koło ZGKiM; ul. Rolnicza,
w Opolu przy Al. Przyjaźni 9 oraz podczas wystawek przedmiotów
wielkogabarytowych – nieodpłatnie,
- odbierane na indywidualne zamówienie klienta – opłata za transport
odpadów,
- odbierane podczas zbiórek w określonych punktach na terenie Gminy usługa podlegająca dofinansowaniu przez Urząd Gminy
Odpady wielkogabarytowe:
- odbiór w cenie odpadów niesegregowanych (zmieszanych),
Odpady niebezpieczne komunalne:
- odbiór odpadów wg systemu obowiązującego w Gminie zbiórka
w kontenerze mobilnym, usługa podlegająca dofinansowaniu przez
Urząd Gminy,
Wprowadzenie nowych warunków świadczenia usług w zakresie
zbiórki odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów
segregowanych następuje na podstawie § 3 i 4 dotychczasowych
umów. Selektywne gromadzenie odpadów wg zaproponowanych
zasad jest potwierdzeniem wywiązywania się z obowiązków
zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz
regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.
Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy w naszym Biurze
Handlowym:
BIURO HANDLOWE w OPOLU
45 – 573 Opole, Al. Przyjaźni 9
Tel. 077 427 61 08; 427 61 09; 427 61 10.
fax: 077 451 39 41
e-mail: opole@remondis.pl

GMINA KOMPRACHCICE		
HARMONOGRAM
ZBIÓRKI ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH
(ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
2010 ROK

Chmielowice

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) i segregowanych:
DNI WYWOZU
Odpady
ODPADY
niesegregowane SEGREGOWANE
MIESIĄC
(zmieszane)
(POJEMNIK Z
czwartek
ŻÓŁTĄ KLAPĄ)
144
STYCZEŃ
71, 141,2, 211, 281,2,4
1
1,2
1
1,2,4
LUTY
4 , 11 , 18 , 25
114,8,12
1
1,2
1
1,2,4
MARZEC
4 , 11 , 18 , 25
114
1
1,2
1
1 , 9 (PT), 15 ,
KWIECIEŃ
84,8
221,2,4, 291
1,2
1
7 (PT), 13 ,
MAJ
64,12
201,2,4, 271
1,2
1
4 (PT), 10 ,
CZERWIEC
44,8 (PT)
171,2,4, 241
11,2, 81, 151,2,4, 221,
14, 294,8,12
LIPIEC
291,2
SIERPIEŃ
51, 121,2,4, 191, 261,2
264
1
1,2,4
1
1,2
2 , 9 , 16 , 23 ,
WRZESIEŃ
234,8
301
PAŹDZIERNIK
71,2,4, 141, 211,2, 281
214,12
1,2,4
1
5 (PT), 12 (PT),
LISTOPAD
184,8
181,2, 251
21,2,4, 91, 161,2, 231,
GRUDZIEŃ
164
301,2,4
STYCZEŃ 2011
61, 131,2, 201, 271,2,4
134,8,12
I
TERMIN
–
29.03
(PONIEDZIAŁEK)
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH II TERMIN – 04.10 (PONIEDZIAŁEK)

GMINA KOMPRACHCICE		
HARMONOGRAM
ZBIÓRKI ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH
(ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
2010 ROK

KOMPRACHCICE

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) i segregowanych:
DNI WYWOZU
Odpady
ODPADY
niesegregowane SEGREGOWANE
MIESIĄC
(zmieszane)
(POJEMNIK Z
środa
ŻÓŁTĄ KLAPĄ)
144 (CZW)
STYCZEŃ
132, 272,4
2
2,4
LUTY
10 , 24
104,8,12
MARZEC
102, 242,4
114 (CZW)
2
2,4
KWIECIEŃ
8 (CZW), 21
74,8
2
2,4
MAJ
6 (CZW), 19
54,12
2
2,4
2
4,8
CZERWIEC
2 , 16 , 30
2 , 304
2,4
2
LIPIEC
14 , 28
284,8,12
SIERPIEŃ
112,4, 252
264 (CZW)
WRZESIEŃ
82,4, 222
224,8
2,4
2
PAŹDZIERNIK
6 , 20
204,12
2,4
2
LISTOPAD
4 (CZW), 17
174,8
2,4
2
2,4
4
GRUDZIEŃ
1 , 15 , 29
16 (CZW)
STYCZEŃ 2011
122, 262,4
124,8,12
I TERMIN – 29.03 (PONIEDZIAŁEK)
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH II TERMIN – 04.10 (PONIEDZIAŁEK)
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VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD
W połowie stycznia odbył się
w Domecku VII Międzyszkolny
Konkurs Kolęd. W konkursie
wzięło udział 40 uczestników
w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – III oraz klasy IV – VI.
Zebrani z podziwem i radością
wysłuchali kolęd i pastorałek
w wykonaniu uczniów dziewięciu
szkół:
Chmielowic, Wawelna,
Komprachcic, Ochódz, Boguszyc,
Prószkowa, Ligoty Prószkowskiej,
Złotnik i Domecka.
Tegoroczny konkurs poprowadziły
uczennice klasy III: Wiktoria Czech
i Julia Nicze, które wspierały Paulina
Drąg i Sonia Gielnik z klasy II.
Publiczność była pod ogromnym wrażeniem pięknych głosów,
rozwijających się talentów, nietuzinkowych wykonań, strojów
i przejmującej gry na instrumentach.
Trudną pracę miała komisja konkursowa, w skład której weszły
dwie osoby: Joachim Konsek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Prószkowie oraz Józef Chudalla – organista katedralny i dyrygent
Chóru Katedralnego w Opolu. Niżej publikujemy wyniki przeglądu.

WOLONTARIAT W GIMNAZJUM
W dniach 22 - 24 grudnia minionego roku wolontariusze
z Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Komprachcicach na prośbę kierownika sklepu EKO - pełnili dyżury
w sklepie pomagając klientom w pakowaniu zakupów. Celem
pomocy miało być usprawnienie przedświątecznego ruchu.
Podczas wykonywania tych prac uczniowie zbierali pieniądze na rzecz
Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. W czasie trzydniowego
dyżuru trwającego w godzinach 8.00 - 16.00 wolontariusze zebrali kwotę
w wysokości 591.55 zł.
Wspomniane środki zostały wpłacone w dniu 13.01.2010 r. na konto
Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu i będą przeznaczone na
spełnienie najpilniejszych potrzeb podopiecznych hospicjum - dzieci
nieuleczalnie chorych.
Wszystkim hojnym Darczyńcom oraz wolontariuszom uczestniczącym
w akcji bardzo dziękujemy.
Wolontariusze biorący udział w akcji:
1. Agnieszka Jarosz III a
2. Emilia Lauda III a
3. Tomasz Gospodaryszyn III b
4. Andrea Schlechter III b
5. Tomasz Firlus II b (nie ma na zdjęciu)
6. Rafał Kaduk II b
7. Magdalena Roskosz II c

Laureatami konkursu zostali:
w kategorii klas I-III:
I miejsce- Emilia Waliczek z PSP w Domecku
II miejsce- Oliwia Dobrzańska z PSP w Chmielowicach
III miejsce- Sonia Gielnik z PSP w Domecku
wyróżnienie- Paulina Klosa z PSP w Prószkowie
w kategorii klas IV-VI:
I miejsce- Nikola Wiench z PSP w Wawelnie
II miejsce- Magdalena Margos i Anna Szindzielorz z PSP
w Złotnikach
III miejsce- Karolina Herman z PSP w Ligocie Prószkowskiej
wyróżnienie- Teresa Waliczek i Krzysztof Waliczek (duet rodzinny)
z PSP w Domecku
Gratulujemy zwycięzcom!

III KRAJOWY FESTIWAL BADMINTONOWY
„VICTORIA”- DOMECKO NA PODIUM

Z całego serca dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu,
ich opiekunom, rodzicom, jurorom i wszystkim przybyłym gościom.
Konkurs nie mógłby się odbyć bez odpowiedniego sprzętu muzycznego
i nagłośnienia, nad którym czuwał, jak co roku, Pan Piotr Waliczek.
Mamy nadzieję, że liczba „7” przyniosła szczęście wszystkim
wykonawcom kolęd. Nawet, jeśli niektórzy nie zajęli jednego z trzech
pierwszych miejsc, zdobyli uznanie nas wszystkich, ogromne brawa
dla ich talentów, naszą radość i wdzięczność, a najważniejsza wygrana
- to radość Jezusa, który obdarza swoim błogosławieństwem każde
śpiewające dziecko.
Elżbieta Spychała
współorganizator konkursu

Zawodnicy klubu „Victoria” Domecko na zawodach spisali się znakomicie. W opolskim okrąglaku na dziesięciu boiskach rywalizowało
w sumie 100 zawodników z województwa opolskiego. Niżej publikujemy wyniki zawodów - nazwiska naszych reprezentantów (na zdjęciu
na str. 7) zostały wyróżnione.
Kategoria Małolat:
Dziewczęta klasy I-III:
- I m. - Teresa Waliczek (Victoria Domecko)
- II m. - Karolina Żygadło (MMKS Kędzierzyn-Koźle)
- III m. - Paulina Grzelak (MMKS Kędzierzyn-Koźle)
Dziewczęta klasy IV-VI:
- I m. - Magdalena Korejba (MMKS Kędzierzyn-Koźle)
- II m. - Dominika Mróz (MMKS Kędzierzyn-Koźle)
- III m. - Agnieszka Szwalbe (Victoria Domecko)
Dziewczęta gimnazja:
- I m. - Magdalena Korejba (MMKS Kędzierzyn-Koźle)
- II m. - Dominika Mróz (MMKS Kędzierzyn-Koźle)
- III m. - Jessica Pielenga (Victoria Domecko)
Chłopcy klasy IV-VI:
- I m. - Krzysztof Waliczek (Victoria Domecko)
- II m. - Mariusz Pawleta (Victoria Domecko)
- III m. - Krzysztof Michałowicz (Victoria Domecko)
Chłopcy gimnazja:
- I m. - Michał Wszeteczno (MOS Opole)
- II m. - Kacper Niedzielski (Victoria Domecko)
- III m. - Michał Dziepak (MOS Opole)
Na stronie obok podajemy terminy treningów.
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Zapraszamy na treningi badmintona:
poniedziałek 15.30 – 16.30 grupa młodsza,
16.30 – 17.30 grupa starsza
środa 15.30 – 16.30 grupa młodsza,
16.30 – 17.30 grupa starsza
MIEJSCE TRENINGÓW: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W DOMECKU

ZAWIADOMIENIE

Zasady odbioru i zagospodarowania odpadów, ceny w 2010 roku.
(Gmina Komprachcice)
Szanowni Państwo
Obowiązujące przepisy, tj. ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz gminne regulaminy utrzymania czystości
i porządku (regulaminy te stanowią akt prawa lokalnego) wymagają,
zarówno od mieszkańców jak i firm wywozowych, a także Gmin, aby odbiór
i zagospodarowanie wytworzonych na terenie gminy odpadów odbywały
się w sposób selektywny. W 2010 roku zobowiązani jesteśmy w Polsce do
zmniejszenia o 25% składowanych ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (w odpadach komunalnych niesegregowanych, w zależności
od rodzaju zabudowy, zawartych jest 36-57%odpadów ulegających
biodegradacji). Głównym celem takiego kierunku zagospodarowania
odpadów jest dążenie do zminimalizowania składowania odpadów poprzez
stosowanie wszelkiego rodzaju metod i sposobów odzysku i recyklingu
odpadów.
Składowanie odpadów obłożone jest, rosnącą co roku, opłatą za korzystanie
ze środowiska. Wzrost opłaty wymusza polityka Unii Europejskiej,
zgodnie z którą preferowane są sposoby zagospodarowania odpadów
przyjazne środowisku (np. recycling, odzysk odpadów). Skutkiem tego
jest podejmowanie przez rząd polski wszelkich możliwych działań, które
mają zachęcić, a nawet wymusić postawę proekologiczną m.in. poprzez
podwyższanie opłat administracyjnych za działania mniej przyjazne
środowisku.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie obwieszczenie Ministra
Środowiska z dnia 18 sierpnia br. w sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska ( Monitor Polski z dnia 8 września nr 57 poz. 780),
które po raz kolejny podwyższa opłatę za składowanie odpadów. Opłata ta,
która jest znaczącą częścią ceny za składowanie odpadów, wzrasta z 100,00
zł do 104,20 zł za tonę odpadów – uwzględniając tę zmianę, a także
zmianę opłaty eksploatacyjnej pobieranej przez zarządcę składowiska - cena
za składowanie odpadów wzrośnie od 1.01.2010r. średnio o 10 – 12 %.
Koszt składowania musi mieć odzwierciedlenie w opłatach za usługi odbioru
odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).
W celu dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa poniżej
przedstawiamy zasady postępowania z odpadami obejmujące: odbiór
odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów
opakowaniowych, odpadów biodegradowalnych, sprzętu elektronicznego
i elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałych
niebezpiecznych komunalnych.
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – odbierane
są na podstawie indywidualnych umów, z określoną w umowach
częstotliwością, zgodną z gminnym regulaminem utrzymania czystości
i porządku, z pojemników będących własnością klienta lub użyczonych
przez firmę pojemników tworzywowych o pojemnościach: 80, 120 lub
240l. Harmonogram odbioru dostarczany jest każdemu klientowi na
początku roku. Dodatkowo, w przypadkach zwiększonych ilości odpadów,
proponujemy nabycie w Biurze Handlowym spółki w Opolu przy Al. Przyjaźni
9, czarnych, oznaczone logo firmy, worków z opłaconym wywozem.
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Odpady segregowane (lekkie oraz szkło) - odbierane są w systemie
pojemnikowym. Pojemnik z żółtą klapą (odbierany bezpośrednio sprzed
posesji) przeznaczony jest na opakowania lekkie tj.: tworzywa sztuczne,
papier, kartoniki wielowarstwowe i puszki. Szkło zbieramy w pojemnikach
ogólnodostępnych, ustawionych w poszczególnych miejscowościach
(system gniazdowy).
Odpady biodegradowalne (do kompostowania) – trawa, liście oraz resztki
warzyw i owoców; odbierane będą w oznakowanych workach, które można
zakupić w Biurze Handlowym spółki. Worki te odbierane będą przy wywozie
odpadów niesegregowanych (zmieszanych); odpady znajdujące się w tych
workach dostarczane będą do przetworzenia w kompostowniach.
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – sprzęt
AGD, RTV, oraz wszelkie urządzenia, których funkcjonowanie uzależnione
jest od dopływu prądu - przyjmowane są nieodpłatnie w Biurze Handlowym
w Opolu przy Al. Przyjaźni 9. Odpady będą odbierane również podczas
tzw. „wystawek” odpadów wielkogabarytowych organizowanych dwa razy
w roku – wiosną i jesienią. Mogą być również odbierane indywidualnie od
mieszkańca, ale wtedy mieszkaniec opłaca koszty ich transportu.
Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD i RTV, duże
opakowania tworzywowe) - odbierane podczas tzw. wystawek odpadów
wielkogabarytowych organizowanych dwa razy w roku – wiosną i jesienią.
Terminy zbiórek zawarte są w ulotkach (harmonogramach informujących
o selektywnej zbiórce odpadów).
Odpady niebezpieczne komunalne – opakowania po olejach
samochodowych, farbach i lakierach, środkach ochrony roślin wraz z resztkami
tych substancji, baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa - odpady
te odbierane będą w ruchomych punktach zbiórki tego typu odpadów
(kontener mobilny) oraz w stale ustawionych w ogólnodostępnych
miejscach, oznakowanych czerwonych pojemnikach 120l i 240l.
Pragniemy podkreślić, iż wywóz odpadów zagospodarowywanych w sposób
selektywny będzie odbywał się po niższej cenie w stosunku do ceny odpadów
niesegregowanych ( znaczący wpływ wzrostu opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska), co powinno, przy właściwej segregacji ,
minimalizować skutki wzrostu opłat za zbiórkę i zagospodarowanie
odpadów.

TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Wójt Gminy Komprachcice oraz Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Komprachcicach informuje, że zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Komprachcice nrXXVI/207/09 z dnia 17.12.2009r. oraz
uchwałą Rady Miasta Opola nr LIX/613/09 z dnia 26.11.2009 r. określa się
następujące taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Komprachcice
Ceny i stawki opłat za odprowadzane ścieki
jedn.
L.p.
Taryfowa grupa odbiorców
stawka netto
miary
1
2
4
5
1. Grupa 1 - gospodarstwa
5,84
zł/m3
domowe, podmioty prowadzące
działalność gospodarczą
odprowadzający wyłącznie
ścieki o charakterze bytowym
2. Grupa 2 - zakłady
10,25
zł/m3
odprowadzające ścieki
przemysłowe
3. Stawka opłaty abonamentowej
3,05
zł/odbiorcę/
okres
rozliczeniowy
Stawki opłat i cen są cenami netto. Do podanych wyżej stawek opłat
i cen dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).
Natomiast zgodnie z Zarządzeniem nr 250/2009 Wójta Gminy
Komprachcice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: cennika opłat
za usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla
mieszkańców gminy Komprachcice stawki opłat za usługi komunalne
w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla mieszkańców z terenu
Gminy Komprachcice wynoszą:
I strefa
16,96 zł/m3 netto
(Chmielowice, Osiny, Żerkowice, Dziekaństwo)
II strefa
19,62 zł/m3 netto
(Polska Nowa Wieś, Wawelno, Ochodze, Komprachcice, Domecko,
Pucnik)
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VII EDYCJA
KOMPRACHCICKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ
I LIGA
Wyniki kolejka 4 rewanżowa (24.01.2010)
Pozycja Drużyna 		
1 BOG STAR OPOLE
2 GRON-TECH OPOLE
3 ZWSE COLUMBEX OPOLE
4 MARKAM OPOLE
5 STARA GWARDIA OPOLE
6 ASTRUM OPOLE
7 RYBNIOS RYBNA
8 FORZA OPOLE 		
9 SĄSIEDZI OPOLE
10 SZRON BIS ŁUBNIANY

III LIGA B
Tabela po kolejka 2 rewanżowa (23.01.2010 - 24.01.2010)

Rozegranych
13 		
13 		
12 		
13 		
13 		
13 		
12 		
13 		
13 		
13 		

Bramek
73:35
69:53
52:30
54:47
59:65
65:71
35:43
46:66
34:53
45:69

Punkty
33
29
8
22
16
15
15
13
7
7

Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Drużyna
Rozegranych
CASTORAMA OPOLE
11
GLADIATORS OPOLE
11
BONGO OPOLE
12
ECO OPOLE
12
CAMIL OPOLE
12
FENIKS
12
NETPIONEER OPOLE
12
FC GOLONA
12
NUTRICIA OPOLE
12
WILD DOGS
12
OSM „PRZYSZŁOŚĆ” OPOLE II 12

Bramek
106:23
79:41
72:38
64:37
72:41
53:57
46:61
70:69
47:88
45:92
13:120

Punkty
33
27
27
27
18
18
16
12
7
6
3

II LIGA
Tabela po kolejka 3 rewanżowa (24.01.2010)
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Drużyna
Rozegranych
HOLLAND CONTRACTING
13
BAUMAR PNW
13
ADBOX-FOOTBALL OPOLE 12
FADOME TEAM ZŁOTNIKI
13
LZS „GAZOWNIK” WAWELNO 13
GRUNT OPOLE
12
SERGIO PRÓSZKÓW
13
ESTUDIANTES-TOMMI OPOLE 13
GRUPA JD OPOLE
13
GALA DACHY OCHODZE
13
PRO-MONT OPOLE
12

Bramek
89:26
67:29
61:45
50:40
58:58
35:37
34:48
39:69
42:57
41:62
37:82

Punkty
37
31
22
20
18
17
16
15
13
9
7

III LIGA Gr. A
Tabela po kolejka 2 rew. - GWARDIA (24.01.2010)
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Drużyna
Rozegranych
ZAODRZE OPOLE
12
PIORUN ZAODRZE
12
BRUTAL OPOLE
12
TARTAK PRÓSZKÓW
12
OSM „PRZYSZŁOŚĆ „ OPOLE I 11
MANIEX TEAM OPOLE
12
ZWM OPOLE
12
HAWI TEMPO OPOLE
12
FIRSTONE CHRZĄSTOWICE 11
REAL OPOLE
12
ORZEŁ PRĄDY
12

Bramek
62:28
56:18
57:25
54:35
39:40
37:38
34:40
29:47
26:50
32:75
38:68
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