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Turko coraz popularniejszy!

XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko za nami.
Zawody cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: młodzik - Piotr Kaniak (Karczów),
młodziczka - Wiktoria Żołnierczuk (Niewodniki), kadet - Przemysław Zdybel (Karczów), kadetka - Julia Kijak (Karczów), junior - Patryk Mudyna (Ciepielowice), juniorka - Katarzyna Kałuża (Niewodniki), senior - Dawid Kałuża (Niewodniki, na zdjęciu z
prawej), seniorka - Justyna Mateja (Niewodniki), oldboy - Marek
Pacek (Brzeg), drużyna - Niewodniki. Szczegóły na str. 4.
reklama

reklama
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Wybieramy panie!
Ostatnio na sołtysów wybieramy panie. Najpierw w Chróścinie głosy padły na panią Podsadę, teraz w Ciepielowicach sołtyską została Helena
Cisowska, a w Skarbiszowie ponownie zaufano Urszuli Szindler. Niebawem Dzień Kobiet. W przeddzień święta wszystkich pań zapraszamy na
koncert do Ciepielowic. Panowie również mile widziani!
Helena Cisowska nowym sołtysem
Ciepielowic
27 stycznia 2013 r. poznaliśmy nowego
sołtysa i Radę Sołecką Ciepielowic. W wyniku głosowania sołtysem na kadencję od 27
stycznia 2013 roku do 26 stycznia 2017 roku
została Helena Cisowska (na zdjęciu obok).
W skład Rady Sołeckiej weszli: Grzegorz
Dziedzic, Iwona Gierłach, Bożena Letka,
Jarosława Letka, Franciszek Maciejewski. Gratulujemy i życzymy sukcesów.
Skarbiszów zaufał Urszuli Szindler
Z kolei na kadencję od 17 lutego 2013
roku do 16 lutego 2017 roku wybierano
sołtysa w Skarbiszowie. Ponownie została
nim Urszula Szindler (na zdjęciu poniżej),
której również gratulujemy. W skład Rady
Sołeckiej weszli: Jarosław Kowalczyk,

Pogodna, a następna w kolejności będzie się
zwać Miodową. Tymczasem w Karczowie
mamy rzeczywiście nową ulicę, ale o nazwie
Spacerowa. Też ładnie!
EGON na Dzień Kobiet
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie zaprasza do Ciepielowic 7
marca o godz. 18.00 na koncert z okazji
Dnia Kobiet. Gościem koncertu będzie
Przemysław Kmietjan (na zdjęciu), w środowisku muzycznym bardziej znany jako
EGON ALTER. Sam o sobie mówi, że jest
z wykształcenia filozofem, a z łaski Bożej artystą. Jego talent był wielokrotnie nagradzany na różnego rodzaju festiwalach piosenki.
Do najważniejszych laurów zalicza I miejsce
na festiwalu „Kwiaty na kamieniach” w Bytomiu, nagrodę publiczności na łódzkiej YAPIE, oraz Grand Prix im. Jonasza Kofty
na Międzynarodowym Przeglądzie Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie. W roku
2012 światło dzienne ujrzała jego debiutancka płyta, na której znajdziemy tam trochę
bluesa, trochę reagge, rytmy funky, folku
i nie tylko. Koncert Egona poprzedzi występ
wokalistów ze Studia Piosenki w Dąbrowie.
Zapraszamy 7 marca do Ciepielowic! Panowie - to może być doskonały upominek
dla Pań w przeddzień ich święta!

(red)

Nowej sołtys Ciepielowic życzymy bardzo
udanej kadencji!

Urszula Szindler zakończyła jedną kadencję i rozpoczyna następną. Tak zdecydowano w Skarbiszowie.

Janusz Małek, Rafał Stasiak, Henryk
Stężała, Jerzy Niedworok.
Szansa na staż
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Opolu powyżej 50 roku życia, zainteresowane podjęciem pracy w formie stażu na
terenie gminy Dąbrowa powinny zgłosić się
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu do
Pana Stefana Franiela, tel. 77 44 22 938.
Spacerową po Karczowie
W grudniowym numerze informowaliśmy,
że w Karczowie jednej z ulic nadano nazwę

Przemysław Kmietjan zagości w naszej
Gminie w przeddzień Dnia Kobiet. Serdecznie zapraszamy do Ciepielowic.

Dzieci też mają... ostatki
Ostatni wtorek karnawału był dniem
szalonej zabawy dla uczniów klas 1-3
SP w Dąbrowie. Karnawałowe stroje
dzieciaków z roku na rok są coraz bardziej pomysłowe, a inwencja rodziców
nie zna granic.
a tanecznym parkiecie królowali: piraci, wróżki, spidermani, księżniczki,
czarownice, komandosi, diabełki, różne
zwierzęta, kowboje, policjanci itd. Dzie-
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ciaki chętnie uczestniczyły w konkursach,
a słysząc w głośnikach przeboje ostatnich
miesięcy skakały radośnie.
Wszystkich połączyła wspaniała zabawa
przeplatana wesołymi konkursami. Oczywiście znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczonych, chwila relaksu
przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe
zdjęcia.
Renata Planert – Palak
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Segregacja odpadów komunalnych a odpady ulegające biodegradacji

Jak segregować odpady
15 lipca 2011 r. Prezydent RP podpisał
ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw. Nakłada ona na Gminy
szereg nowych obowiązków, przede
wszystkim organizację i nadzór nad
całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Stąd też zmiany w systemie odbioru śmieci na terenie naszej gminy nie są pomysłem
miejscowych władz, a wynikają z nowych uwarunkowań prawnych, w tym
m.in. dyrektyw europejskich.
bok kwestii zasadniczych, dotyczących rozwiązań systemowych, ustawodawca zobowiązał Gminy do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia
frakcji odpadów typu: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło oraz ograniczenia
masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
W ustawie podano również rodzaje odpadów, które właściciel nieruchomości musi
wysegregować na swojej posesji, gdyż nie
dostosowanie się do wymogów ustawowych będzie skutkowało wyższą opłatą za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obecnie na terenie Gminy Dąbrowa, firmy świadczące usługi wywozu odpadów
komunalnych oferują mieszkańcom wywóz odpadów zmieszanych w połączeniu
z odbiorem w workach: papieru, opakowań wielomateriałowych (np. tetra pak),
szkła, metalu i tworzywa sztucznego pochodzenia opakowaniowego. Dodatkowo dwa razy do roku odbywa się zbiórka
odpadów wielkogabarytowych. Odpady
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niebezpieczne odbierane są raz do roku,
przy pomocy kontenera mobilnego oraz
z pojemników znajdujących się na terenie
każdego sołectwa (czerwone pojemniki).
W większości przypadków ten sposób
gromadzenia odpadów sprawdza się znakomicie. Mieszkańcy Gminy Dąbrowa
zostali docenieni podczas konferencji
„Nowy system gospodarki odpadami –
wyzwania wdrożeniowe w 2013 r.”, która odbyła się 6 grudnia ub. r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Podczas spotkania wręczono dyplomy
dla najlepiej segregujących odpady komunalne gmin Opolszczyzny w roku 2011.
Spośród 71 gmin naszego województwa
gmina Dąbrowa znalazła się na 6. miejscu w klasyfikacji ogólnej, z wynikiem
24,85 kg/rok/mieszkańca. W województwie opolskim średnia ilość odpadów opakowaniowych w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła w 2011 r. 16,1 kg/rok.
Jednakże należy również stwierdzić, iż
część mieszkańców traktuje odbiór odpadów w workach jako alternatywę. Gdy
brakuje miejsca w pojemniku na odpady
zmieszane, decydują się na segregowanie
odpadów opakowaniowych. Od 1 lipca br.
nie wystawienie przed posesją worków
z posegregowanymi odpadami, bedzie
traktowane jako nieselektywne gromadzenie odpadów na terenie nieruchomości, co
skutkować będzie naliczeniem wyższej
(o 100%) opłaty za gospodarowanie odpadami.
Nowe rozwiązania ustawowe zobowiązują właścicieli nieruchomości do wysegregowania z odpadów zmieszanych
nowej frakcji odpadów – odpadów ulega-

Program Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenie
na Rzecz Niepełnosprawnych
SPES
ogłasza
nabór wniosków
do Programu Pomocy Dzieciom.
Program
ten
skierowany jest do znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej rodzin,
opiekujących się dziećmi, które na
skutek choroby lub wypadku znalazły
się w ciężkim stanie klinicznym.

LUTY

Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź
koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wysokość
stypendium wynosi 500 zł
i jest ono przyznawane na okres jednego
roku. Osoby ubiegające się o przyznanie
świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane
żadne dokumenty. Dopiero po analizie
wniosków kontaktujemy się z wybranymi

jących biodegradacji (bioodpady). Zaliczamy do nich: obierki warzyw i owoców,
resztki warzyw i owoców, skorupki jajek,
łupiny orzechów, resztki jedzenia natury
roślinnej, fusy po kawie i herbacie wraz
z papierowym filtrem, drobne odpady
ogrodowe, resztki kwiatków doniczkowych i ciętych, ziemia doniczkowa, niesegregowany papier (chusteczki, serwetki),
skoszona trawa, liście, gałęzie, trociny.
Obecnie na terenie naszej Gminy mieszkańcy zagospodarowują bioodpady na różne sposoby. Część gromadzi je w przydomowych kompostowniach lub karmi nimi
swoje zwierzęta. Znacząca jednak ilość
trafia do pojemnika na odpady zmieszane.
Z kolei bardzo rzadko mieszkańcy zlecają
wywóz odpadów ulegających biodegradacji przy pomocy pojemnika lub worka
przeznaczonych dla tej frakcji odpadu,
w ramach zamówienia dodatkowego.
W nowym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany będzie gromadzić
bioodpady przy pomocy przydomowego
kompostownika lub zlecić za dodatkową
opłatą, usługę wywozu tej frakcji odpadów w Gminie.
Właściciel nieruchomości, podczas
składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie mógł wskazać, w jaki sposób
zamierza gromadzić odpady na swojej posesji: selektywny bądź nieselektywny. Zadeklarowanie gromadzenia na nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny
wiąże się z wyższą opłatą za gospodarowanie odpadami.

(gw)
przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują
potrzebną dokumentację i przesyłają nam
do weryfikacji.
Wnioski o stypendia na lata 2013/2014
przyjmujemy do dnia 28 lutego 2013
roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych
i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej,
jesteś potencjalnym adresatem naszego
stypendium.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl
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REKREACYJNIE I SPORTOWO

Poznaliśmy nowych mistrzów tenisa stołowego w Gminie Dąbrowa

Turko coraz popularniejszy!
Tłumy fanów tenisa stołowego wzięły udział w XIV Gminnym Turnieju Tenisa
Stołowego im. Kazimierza Turko, który rozegrano 9 lutego w sali gimnastycznej ZS w Chróścinie. Rywalizacja przebiegała w 9 kategoriach indywidualnych
oraz drużynowej dla najlepszych sołectw.

Dokumentacja
XIV Gminnego Turnieju
Tenisa Stołowego
im. Kazimierza Turko
Młodzik
1. Piotr Kaniak
(Karczów)
2. Bartrosz Swendrowski (Karczów)
3. Bartłomiej Sakowski (Nowa Jamka)
Młodziczka
1. Wiktoria Żołnierczuk (Niewodniki)
2. Marta Angel
(Skarbiszów)
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W porównaniu z ubiegłoroczną rywalizacją w klasyfikacji drużynowej sklasyfikowane zostały o 3 sołectwa więcej (11).
Aż ósemka zawodników i zawodniczek
powtórzyła sukces z poprzedniego roku,
ponownie plasując się na podium. Tytuły
obronili jednak tylko Dawid Kałuża w
seniorach i juniorka Katarzyna Kałuża.
Uczestnicy zawodów rozgrywali mecze do
trzech wygranych setów (do 11 punktów
każdy).

Rywalizację w oldbojach wygrał Marek
Pacek z Brzegu. Istotna roszada nastąpiła w klasyfikacji drużynowej, bowiem
Niewodniki (przed rokiem 2. lokata) tym

Kadet
1. Przemysław Zdybel
(Karczów)
2. Patryk Pelka
Narok)
3. Tomasz Angel
(Skarbiszów)
Kadetka
1. Julia Kijak
(Karczów)
2. Agata Krasek
(Mechnice)

razem zwyciężyły przed Karczowem i ex
aequo Skarbiszowem i Narokiem (ubiegłoroczni zwycięzcy).
Zawody zorganizowane zostały przez
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie, współorganizatorem było
Gminne Zrzeszenie LZS, zaś patronat nad
turniejem sprawował Wójt Gminy Dąbrowa, Marek Leja. Za rok jubileuszowy,
XV turniej, który rozegrany zostanie w budowanej obecnie sali gimnastycznej przy
ZS w Dąbrowie. Obserwując tegoroczne
zainteresowanie zawodami spodziewamy
się rekordowej frekwencji!

(gokir)

Junior
1. Patryk Mudyna
(Ciepielowice)
2. Tobiasz Labusga
(Chróścina)
3. Jarosław Draguć
(Karczów)
Juniorka
1. Katarzyna Kałuża (Niewodniki)
2. Anna Pelka
(Narok)
Senior
1. Dawid Kałuża
(Niewodniki)
2. Krzysztof Mikietyn (Chróścina)
3. Michał Pawełek
(Niewodniki)
Seniorka
1. Justyna Mateja
(Niewodniki)
2. Magdalena Kurpiers (Nowa Jamka)
3. Edyta Kwiecień
(Nowa Jamka)
Oldboy
1. Marek Pacek
(Brzeg)
2. Andrzej Banik
(Strzelniki)
3. Jarosław Kowalczyk (Skarbiszów)
Drużyna
1. Niewodniki
2. Karczów
3. Skarbiszów
Narok
5. Chróścina
6. Nowa Jamka
7. Mechnice
8. Ciepielowice
9. Dąbrowa
10. Żelazna
11. Prądy
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Ważne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa
- wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady!
W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady.
Umowę z firmą wywozową należy
wypowiedzieć tak, aby jej ważność kończyła się 30 czerwca 2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa
wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający
z umowy.
Umów nie muszą rozwiązywać właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. zakłady usługowe, warsztaty
rzemieślnicze, firmy itp.). Ich właściciele nadal będą zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą
świadczącą usługi wywozu odpadów.
Informujemy również, iż dotychczasowe umowy zostaną zastąpione deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą
właściciel nieruchomości zobowiązany
będzie złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa. Wzór deklaracji zostanie dostarczony Państwu w kwietniu br. Druki będą
dostępne również w biurze podawczym
urzędu gminy oraz na stronie www.gminadabrowa.pl.
G. Wocka

Wzór wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów
...........................
(imię i nazwisko)
...........................
...........................
(adres)
...........................
(telefon)
.........................................
(nr umowy lub nr klienta)




........................................................
........................................................
(nazwa przedsiębiorstwa i adres)

Wypowiedzenie  umowy na wykonywanie
usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych
Niniejszym dokonuję rozwiązania umowy na wywóz odpadów komunalnych z
nieruchomości położonej w………………………przy ul. ……………… z zachowaniem, określonego w zawartej umowie okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
dzień 30 czerwca 2013 roku.

.......................................

(podpis)

Pytania do Wójta
Na stronie Urzędu Gminy (www.gminadabrowa.pl) widnieje
zakładka „Pytania do Wójta”. Marek Leja odpowiada tam na
wątpliwości mieszkańców. Ponieważ nie wszyscy korzystają
z Internetu, kontynuujemy prezentację najciekawszych pytań i odpowiedzi.
Pytanie: Proszę o zainteresowanie sie halą sportową, ponieważ
powstała budowa jest najbardziej nieudaną inwestycją architektoniczną 2012 roku. Przypomina to barak, który szpeci miejscowość Dąbrowa
Uprzejmie proszę chociaż o estetyczne pomalowanie tej budowli i zasadzenie roślinności, która poprawi estetykę hali.

mieszkanka Dąbrowy

ODPOWIEDŹ: Na budowie jesteśmy bardzo często. I pozwoli
Pani, że się z Panią nie zgodzę. Po pierwsze: sala komponuje
się z budynkiem szkolnym. Po drugie: nie stać nas na budowę
„szklanej filharmonii” za dziesiątki milionów zł, to nie Opole. Ta
sala spełnia najważniejszy warunek: jakości do ceny. Sala pomieści pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, mimo że kosztować
będzie tylko 3,3 mln zł. I to jest jej olbrzymia zaleta. Sala ma
służyć dzieciom i wszystkim mieszkańcom, a nie tylko „wyglądać”. Oczywiście, elewacja będzie pomalowana i zasadzimy rośliny. Pozdrawiam.
Pytanie: Witam jestem byłą mieszkanką i przeglądałam biuletyn
gminny i bardzo się zdziwiłam kwotą przeznaczoną na odnowienie figurki

LUTY

.................................
(miejscowość i data)

z Chróściny ŚW. Nepomucego czy komuś sie coś nie pomieszało żeby
tyle pieniędzy wydawać z gminnego budżetu? Nowa figurka pewnie byłaby tańsza, a pieniądze by można przeznaczyć na inny cel. Dziwię się,
że mieszkańcy gminy siedzą cicho.
była mieszkanka

ODPOWIEDŹ: Szanowna Pani. Rzeźby w Chróścinie i Dąbrowie mają po 300 lat. Są naszym dziedzictwem, więc nie zamienimy je na nowe. Ratowanie zabytków to jedno z zadań Gminy. Na oba obiekty zyskaliśmy duże dofinansowanie z instytucji
zewnętrznych i raczej oczekiwaliśmy pochwał niż takiej krytyki.
Pozdrawiam

Pytanie: Witam Pana Wójta, chciałbym dowiedzieć się, czy prawdą
jest że, park w Skarbiszowie przejmie Gmina i znikną śmieci wyrzucane
przez mieszkańców i kierowców zatrzymujących się na przystanku PKS.
Chciałbym nadmienić, że park zamieszkiwany jest przez Wiewiórkę, Barzanty Dzięcioły oraz wiele gatunków ptaków, a także rośnie w parku
ponad 100-letni piękny PLATAN oraz dwa sędziwe DĘBY. Marzy mi się,
aby nasz park był WIZYTÓWKĄ nie tylko SKARBISZOWA, ale całej naszej
GMINY DĄBROWA.

Z poważaniem mieszkaniec Skarbiszowa
ODPOWIEDŹ: Tak, zwróciliśmy się z prośbą do ANR-u o przekazanie parku. Po parku w Chróścinie i Sławicach to następne
miejsce, które chcemy zrewitalizować. Doprowadzimy park do
porządku, śmieci znikną, ale czy nie wrócą, to już będzie zależało
od mieszkańców. Teraz czekamy na kroki formalne oraz dokumentację dendrologiczną. Mam nadzieję, że w 2014 roku park
będzie służył już mieszkańcom.
Pozdrawiam ml

 

NASZE SPRAWY

Podsumowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2012 r. oraz plany na 2013 r.

Rowy coraz... czystsze
Zgodnie z postanowieniami Statutu
Gminnej Spółki Wodnej (GSW) w Dąbrowie, jej zarząd zwołał na 7 lutego
2013 r. Walne Zgromadzenie Delegatów celem podsumowania działalności
GSW w 2012 r. oraz ustalenia budżetu
i planu zadań na 2013 r.
Program Walnego Zgromadzenia przewidywał m.in.:
- przedstawienie przez zarząd GSW
sprawozdania z działalności za 2012 r.,
- ocenę działalności spółki wodnej przez
Komisję Rewizyjną,
- przyjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi absolutorium za 2012 r.,
- ustalenie wielkości składki członkowskiej na 2013 r.,
- przedstawienie i uchwalenie budżetu
i planu robót melioracyjnych na 2013 r.,
- uzupełnienie składu zarządu spółki
wodnej o przedstawicieli Ciepielowic oraz
Karczowa (wacaty po rezygnacji wybranych osób).
I. Informacje ogólne
o działalności GSW
Gminna Spółka Wodna prowadziła w 2012
r. działalność statutową na obszarze 12 sołectw wymienionych w dalszej treści. Po wyłączeniu ze struktur spółki sołectw Niewodniki oraz Prądy dokonano w ubiegłym roku
inwentaryzacji posiadanego zasobu rowów
i porównania jej wyników z posiadaną dokumentacją. Ustalono, że obecnie w zasobie
administrowanym przez GSW znajduje się
131278 mb rowów (131,3 km). Szczegółowe zestawienie rowów sołectwami zawiera
tabela nr 1.
Tabela nr 1:
W kolumnach kolejno: sołectwo, zinwentaryzowana długość rowów [m],
procentowy udział w całości [%]
1. Ciepielowice 10340
7,8
2. Chróścina
10893
8,4
3. Dąbrowa
14150 10,7
4. Karczów
18500 14,1
5. Mechnice
3350
2,6
6. Narok
16975 12,9
7. Nowa Jamka
8325
6,4
8. Siedlisk
5185
3,9
9. Sławice
5815
4,5
10. Skarbiszów 21765 16,6
11. Wrzoski
6175
4,7
12. Żelazna
9785
7,4
RAZEM
131278 100,00



Przyjmując ostrożnie rynkowe ceny robót
konserwacyjno-remontowych rowów w granicach 3,80 – 4,00 zł / mb łatwo wyliczymy,
że roczne potrzeby na utrzymanie rowów
w należytym stanie użytkowym kształtują
się na poziomie ok. 430 tys. zł. Uchwalane
przez walne zgromadzenia stawki członkowskie pozwalają uzyskać wpływy w granicach
100-110 tys. zł rocznie, co umożliwia wykonanie pracy na około 25% rowów w ciągu
roku budżetowego. W latach 2011-12 poddano konserwacji 47,6 km rowów (ok. 1/3 zasobu). Wynika stąd, że realna składka członkowska pokrywająca potrzeby powinna być
uchwalana na znacząco wyższym poziomie.
Jak można się spodziewać, tak drastyczny
wzrost składki spowodowałby lawinowy
wzrost niepłacenia należności i wrócilibyśmy do sytuacji sprzed 2011 r., kiedy średnia
ściągalność składek nie przekraczała 40%.
Obecnie uwzględniając składki odpracowywane, ich ściągalność waha się w granicach
ok. 95%, a z wyegzekwowanymi zadłużeniami w 2012 r osiągnięto wynik 106,36%! Jak
wynika ze statystyki, z regulowaniem należności składek poradziliśmy sobie jako zarząd
dobrze. Nie udało się w 2012 r pozyskać dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż gestor
dotacji premiował te spółki wodne, które
miały najwyższe stawki składek na hektar
zmeliorowany. Taki sposób rozdziału dotacji
jest oderwany od realiów, gdyż szereg rowów
na obszarze Gminy zostało zniszczone przez
wody Odry z racji przerwania wałów, za
których stan techniczny odpowiadają organy państwowe. Takie też było uzasadnienie
składanego przez GSW wniosku o dotację.
II. Realizacja zadań w 2012 r.
Faktyczne przychody w 2012 r wyniosły
108161,77 zł w tym:
- zebrane składki: 83056,15 zł,
- środki pozostałe z 2011 r.: 25105,62
zł.

Natomiast wydatki wyniosły 102501,26
zł, z czego na cele administracyjno-biurowe 22852,65 zł (93,39% planu), a na roboty
konserwacyjne rowów 80426,41 zł (99,1%
planu finansowego). Na koniec roku pozostały środki nie wykorzystane w wysokości
6204,13 zł. W ramach poniesionych wydatków poddano konserwacji 16592 mb rowów,
a ponadto w ramach odrobienia składki
wyczyszczono systemem gospodarczym
kolejne 4803 mb rowów za 20822,20 zł, co
daje łączną ilość wyczyszczonych 21395 mb
o całkowitym koszcie 101248,61 zł. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w 2012
r. poddano zabiegom konserwacyjno-remontowym 16,3 % ogólnej ilości rowów.
Wykonując zalecenia NIK oraz wnioski
z Walnego Zgromadzenia w 2012 r. wydano
do wypełnienia 3117 deklaracji członkowskich. Powróciło do spółki wodnej podpisanych 1042 deklaracji (33% wydanych).
Z tego powodu zarząd podejmie działania,
aby w 2013 r kontynuować zadanie. Procentowo najwięcej deklaracji członkowskich
zebrano w Sławicach i Żelaznej (ok. 60%),
a najmniej w Naroku (2,5% - 6 szt.). Rok
2012 w zakresie realizacji zadań statutowych
należy uznać za udany. We wnioskach sprawozdania przewodniczący GSW zaproponował podniesienie stawki składki na 2013
r do 18,00 zł w celu urealnienia wpływów
w stosunku do potrzeb. Po przedstawieniu
sprawozdania i ustaleń protokołu kontroli
Komisji Rewizyjnej, odbyła się dyskusja
i głosowanie. Podjęto uchwały o udzieleniu
zarządowi GSW absolutorium za 2012 rok
oraz podniesieniu składki o 1 zł do 13,00 zł
za hektar i za działkę do 1 ha na 2013 rok.
III. Plan budżetu
i robót na 2013 r.
Na podstawie uchwalonej stawki składki
na 2013 r. przyjęto w drodze uchwały następujący budżet i plan robót na rok bieżący:
Ciąg dalszy na str. 7
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1. Planowane przychody: 112006,47 zł
z tego:
- planowane do zebrania składki:
105802,34 zł ,
- środki pozostałe z 2012 r.: 6204,13 zł.
2. Planowane wydatki: 112006,47 zł
z tego:
- wydatki na cele administracyjno-biurowe: 24680,00 zł,
- wydatki na roboty melioracyjne:
84326,47 zł,
- rezerwa na wydatki nie przewidziane:
3000,00 zł.
Przyjęto w planie robót na 2013 r, że ze
składek oraz poprzez ich odrobienie wyczyszczonych zostanie około 24,8 km rowów.
Koszt robót rowów poddanych konserwacji
w latach ubiegłych jest niższy o około 40%
od robót w rowach nieczyszczonych od lat.
Jeżeli plan zostanie zrealizowany, to za lata
2011-2013 łączna ilość poddanych konserwacji rowów wyniesie ponad 70 km.

XII międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek

Hej, kolęda, kolęda!
Tegoroczny konkurs kolęd i pastorałek organizowany przez PSP w Naroku
rozpoczął się nietypowo - od prezentacji innowacji pedagogicznej „Ta ziemia od innych mi droższa”, przygotowanej przez Iwonę Adam i Grażynę
Frejus oraz prezentacji „Tradycje kolędowania”, którą opracowała katechetka Maria Ludwig. Wynika to z tego, że szkoła w Naroku należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego i w ramach jego
działalności zobowiązana jest do dzielenia się z innymi szkołami przykładami dobrych praktyk pedagogicznych.

IV. Podjęte inne uchwały
i wnioski
1. Henryk Kopczyk zrezygnował z członkostwa w Komisji Rewizyjnej przechodząc
do zarządu GSW, a na jego miejsce wybrano
Magdalenę Podsadę;
2. Uzupełniono zarząd GSW o przedstawicieli Ciepielowic - Tomasz Tymrakiewicz
i Karczowa - Henryk Kopczyk;
3. W celu doprowadzenia do zgodności
prowadzonej działalności z obowiązującymi
ustawami nie należy:
- zlecać ze środków GSW odbudowy lub
naprawy istniejących przepustów na drogach
.Roboty takie zobowiązany jest ustawowo
wykonywać właściciel drogi. Wynika to
z ustawy o drogach, która nakłada na właściciela drogi m.in. obowiązek jej remontu,
utrzymania, oznakowania, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. W związku z tym umowa
na roboty melioracyjne nie może zawierać
tego typu robót,
- zlecać ze środków GSW wycinki drzew
rosnących w korycie rowów. Stosownie
do przepisów ustawy o ochronie przyrody
z wnioskiem o wycięcie drzew może wystąpić jedynie właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. Właściciel
ma prawo po wycięciu drzewo zabrać i spożytkować na własne potrzeby.
Zarząd GSW dziękuje jej członkom za
wniesione lub odrobione składki członkowskie, życzliwość i wsparcie, a Wójtowi Markowi Lei za owocną współpracę. Podejmiemy stosowne działania, aby
uchwalone na br. zadania wykonać w pełni
oraz utrzymać przyjazny pełen zrozumienia klimat wzajemnych kontaktów .
Sekretarz zarządu GSW
Henryk  Oleksiuk

LUTY

Przegląd odbył się 11 stycznia w kościele św. Floriana w Naroku. Uczestniczyło
w nim 7 solistów i 6 zespołów kolędniczych z gminy Dąbrowa oraz Chróścic
i Opola. Konkurs odbył się w kategoriach:
soliści i zespoły klas I-III oraz soliści
i zespoły klas IV-VI. Każdy uczestnik miał
do zaprezentowania jedną tradycyjną kolędę oraz inny utwór o charakterze bożonarodzeniowym, a wszystko oceniało jury
w składzie: Aurelia Wenzel, Zbigniew
Janowski, Urszula Glombek. Jury konkursu wysoko oceniło występ gospodarzy
- Jessiki Glombek i zespołu „Stokrotki”
op. Małgorzata Litwiniec.
Soliści i zespoły otrzymali nagrody
i wiele innych prezentów ufundowanych
przez sponsorów z Naroka, Skarbiszowa,
Dąbrowy, Opola i Holandii. Dziękujemy
wszystkim indywidualnym darczyńcom
i firmom za wielką hojność. Osobne podziękowania należą się także pomysłodawczyni konkursu, Bogumile Malawskiej.
Uczestnikom konkursu dyplomy wręczył
Wójt Gminy Dąbrowa, Marek Leja.
Organizatorzy szczególnie pragną podziękować ks. prob. Witoldowi Walusiakowi za udostępnienie kościoła i wsparcie
inicjatywy. Dziękujemy również rodzicom Jadwidze Glombek, Anecie Soppa

Laureaci:
Soliści (kl. I-III)
1. Zuzanna Letka
(ZS Dąbrowa)
2. Mateusz Libawski (PSP Sławice)
3. Maja Grygierczyk

(PSP nr 7 Opole)
Wyróżnienie: Natalia Śmiarowska

(ZS Chróścice)
Zespoły (kl.I-III)
1. ZS Chróścice (op. D. Trojan)
2. PSP Sławice (op. G. Burczek)
3. ZS Dąbrowa (op. D. Słomka)
Wyróżnienie: „Chochliki”

(PSP Narok, op. J. Jakubiak)
Soliści (kl. IV-VI)
1. Jessica  Glombek (PSP Narok(
2. Katarzyna Kopyto (PSP Sławice)
3. Rafał Kołodziej (ZS Chróścice)
Zespoły (kl.IV-VI)
1. „Stokrotki”

(PSP Narok, op. M. Litwiniec)
2. PSP nr 7 Opole
 (op. B. Lewandowicz-Witkowska)
i Marcie Buhl za sprawną obsługę konkursu oraz kościelnemu, który czuwał nad
porządkiem w świątyni.
Małgorzata Litwiniec
PSP Narok
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Udane ferie w Górach Opawskich

W roku szkolnym 2012/13 w gimnazjach naszej gminy realizowany jest
projekt „Uwierz w siebie – wygraj
przyszłość II ”, a w podstawówkach „Wiara kluczem do sukcesu II” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
– 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
W ramach tych projektów uczniowie
klas 4 – 6 SP w Dąbrowie oraz ucznio-



wie PG w Dąbrowie wzięli udział w wyjazdowych warsztatach artystycznych
w Jarnołtówku.
Dopisała aura, bo przez pierwszą
część ferii nie brakowało śniegu, co bardzo ucieszyło dzieci i młodzież Zespołu
Szkół w Dąbrowie. W Górach Opawskich
z zadowoleniem spędzono część zimowej
kanikuły.
Uczestnicy bardzo dobrze oceniają swój
wypoczynek. Nie narzekali ani na pogodę,
ani na zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Olsza”. Posiłki były tak
pyszne, jak te domowe. Nuda im też była
nieznana, bo oprócz spacerów i zabaw na
powietrzu, bawili się przy przygotowaniach do realizacji własnych sztuk teatralnych.
Nasi uczniowie pracowali nad dwoma nowymi spektaklami. Scenariusze
są już gotowe. Podczas warsztatów zostały rozdzielone role i szybko zabrano się
do pracy nad dykcją, barwą głosu, ruchem
scenicznym i scenografią.
Gimnazjaliści przetarli ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne : „Z Jarnołtówka
przez Olszak i Żabie Oczko do Pokrzywnej”, „Dolinę Bystrego Potoku przez Cichą Kotlinę”; zobaczyli zaporę przeciwpowodziową na Złotym Potoku.
Świetna zabawa i dobry humor nikogo
nie opuszczał na krok. Bitwa na piguły,

jazda na sankach czy lepienie bałwanów –
to od wieków świetna zabawa dla małych
i dużych. Tradycyjnie odbyło się ognisko
i pieczenie kiełbasek.
Wieczory też upływały w radosnej atmosferze: karaoke, seanse filmowe, dyskoteki, zabawy towarzyskie w zupełności wystarczyły, by z ferii w Górach Opawskich
wywieźć same pozytywne wspomnienia.
Przekonaliśmy się po raz kolejny, że:
dobre towarzystwo + sąsiedztwo gór =
udany wypoczynek.
Renata Planert – Palak
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Koncert „Z wysokiego nieba” we Wrzoskach

Rozśpiewany kościół
W niedzielę 20 stycznia Zespół Gospel wraz z adeptami Studia Piosenki oraz
organizatorem, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, zaprosili
mieszkańców naszej gminy na wspólne kolędowanie. Koncert odbył się w gościnnej parafii pod wezwaniem św. Józefa Robotnika we Wrzoskach.

W występie naszym wokalistom pomagali Przyjaciele z Duszpasterstwa Akademickiego Xaverianum w Opolu. Koncert
we Wrzoskach poprzedziły wielogodzinne próby w Dąbrowie i Opolu. Instruktorki Studia Piosenki Magda Janoszka
oraz Zespołu Gospel Ania Humeniuk
przygotowały godzinny program ze
współcześnie zaaranżowanymi kolędami
i pastorałkami.

LUTY

Piękne wykonania solistów oraz chóru
były prawdziwą ozdobą niedzielnego koncertu. Trud Zespołu Gospel i wokalistów
ze Studia Piosenki został nagrodzony gorącymi brawami. Wokalistom towarzyszyli muzycy sesyjni, dodając ciepła całości.
Wszystkim Przyjaciołom oraz Księdzu
Proboszczowi z Wrzosek Hubertowi Łysemu dziękujemy za okazaną pomoc i gościnność.
gokir

Kronika strażacka (I.2013 r.)

Groźna butla
Początek 2013 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Dąbrowa okazał się nie mniej pracowity niż grudzień. W styczniu
jednostki z naszej gminy wyjeżdżały do pożarów, wypadków drogowych a także pomagały zwierzętom. W zdarzeniach brały udział
następujące jednostki:

- OSP Dąbrowa 12 stycznia o godzinie 11.45 wyjechała do wypadku drogowego w Dąbrowie przy ul. Ks. Sztonyka. Doszło tam do zderzenia trzech
samochodów. Jedna osoba została lekko ranna.
- OSP Żelazna 15 stycznia o godzinie 15.08 wyjechała do Niewodnik,
gdzie udzieliła pomocy topiącemu się
w rzece pieskowi.
- OSP Dąbrowa 16 stycznia o godzinie 10.23 wyjechała do pożaru
butli gazowej w Ciepielowicach przy
ul. Długiej.
- OSP Dąbrowa i OSP Wrzoski 28
stycznia o godzinie 19.54 wyjechały do
wypadku drogowego na drodze krajowej nr 46. Miało tam miejsce dachowanie samochodu osobowego. Jedna
osoba została ranna.
- OSP Sławice 29 stycznia o godzinie
9.09 wyjechały do pożaru pustostanu
przy ulicy Ceglanej w Sławicach.
Przypomnienie:
Jednostki, które wyjeżdżają do miejscowych zagrożeń (np. wypadków drogowych) lub pożarów są dysponowane
przez Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP w Opolu.
„Ludzi niosących pomoc bezinteresownie trzeba cenić wysoko!”
Dziękujemy za Wasze poświęcenie.
Dh Widacha Karol
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IV Gminny Turniej Siatkówki „Żelazna Piłka” bez niespodzianki

Ciepielowice bezkonkurencyjne
Za nami IV Gminny Turniej Piłki Siatkowej „Żelazna Piłka”, cyklicznie organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Jak zwykle,
gościliśmy w sali świetlicy wiejskiej w Żelaznej (26 stycznia). W turnieju wystartowały zespoły z Ciepielowic, Żelaznej, Sławic, Naroka i Nowej Jamki.

N

ajpierw
drużyny
rywalizowały
w jednej grupie, grając mecze każdy
z każdym (do dwóch wygranych setów;
awans do fazy półfinałowej wywalczyły
4 zespoły). Na tym etapie bezkonkurencyjna była drużyna z Ciepielowic, zwyciężając wszystkie spotkania bez straty seta. Na
przeciwległym biegunie znalazła się drużyna z Nowej Jamki, debiutująca w tej rywalizacji.
Ekipa z Ciepielowic do samego finału nie znalazła pogromcy. Najpierw w półfinale
poległy Sławice, zaś w finale
świetnie spisujący się Narok,
który w półfinale niespodziewanie wyeliminował gospodarzy z Żelaznej. W turnieju
grano do 15 wywalczonych
punktów,
jedynie
mecz
o 1. miejsce należało rozstrzygnąć zwyciężając dwa
sety do 25 punktów.

Trzy najlepsze drużyny otrzymały od
GOKiR w Dąbrowie okolicznościowe puchary. Szczególne podziękowania składamy nauczycielowi w-f z PG Żelazna Dariuszowi Lewandowiczowi, który pomógł
przy organizacji turnieju, m.in. sędziując
wszystkie spotkania.

(red)

Dokumentacja turnieju:
Faza grupowa:
Żelazna - Sławice 2-0, Ciepielowice Nowa Jamka 2-0, Narok - Żelazna 0-2,
Sławice - Ciepielowice 0-2, Nowa Jamka - Narok 0-2, Żelazna - Ciepielowice
0-2, Sławice - Nowa Jamka 2-0, Narok
- Ciepielowice 0-2, Żelazna - Nowa
Jamka 2-0, Sławice - Narok 1-2.
Półfinały:
Ciepielowice - Sławice
2-0
Żelazna - Narok
1-2
Mecz o III miejsce:
Sławice - Żelazna 0-2
Finał:
Ciepielowice - Narok2-0
reklama

Skutecznie i tanio!
Język angielski dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Tel.: 696 233  429, E-mail: zbigniew.
derda@op.pl

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik
informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa i nie tylko Wydawca: GOKiR w Dąbrowie,
49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
tel. 77 464-10-10 w. 213, Strona internetowa:
www.gokir.pl,www.gminadabrowa.pl, e-mail
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Ferie

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie,
29 stycznia w świetlicy w Karczowie gościł objazdowy teatr lalkowy
z Wrocławia, Teatr Wyobraźni. Aktorzy bardzo licznie zgromadzonym
maluchom z naszej gminy zaprezentowali znaną baśń H. Ch. Andersena
„Księżniczka na ziarnku grochu”.
Opowieść o zabawnych, ale i pełnych
napięć perypetiach królewskiej rodziny
i zabłąkanej dziewczynki, która pewnego
burzliwego dnia zawitała do ich pałacu,
zachwyciła nasze dzieci. Wielkie atrakcje
działy się także już po prawie godzinnym
spektaklu, ponieważ aktorzy zorganizowali błyskawiczne warsztaty. Maluchy mogły
dotknąć każdej z lalek i same zobaczyć, na
czym polega trudna rola aktora-lalkarza.
(gokir)

Profesjonaliści pokazali dzieciom prawdziwy teatr

Aktorzy w Karczowie

Dzień Otwarty
w Zespole Szkół w Dąbrowie
13 marca, środa
o godz. 17.00
ZS Dąbrowa
ul. Szkolna 9
Jeśli masz 6 lub 7 lat...
Jeśli chcesz zostać uczniem właśnie naszej szkoły,
nie czekaj i przyjdź!
Jeśli pojawisz się u nas,
z pewnością ci się tu spodoba!
Będzie można zwiedzić placówkę,
obejrzeć program
przygotowany przez
uczniów.
Dzieci będą mogły
uczestniczyć
w ciekawych zajęciach,
a Rodzice osobiście
zapoznają się z ofertą
szkoły
Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców!
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IV Turniej Piłki Nożnej Halowej „HATTRICK” pełen emocji

Niespodzianka z Niewodnik!
19 stycznia w Chróścinie rozegrany
został IV Turniej Piłki Nożnej Halowej
„HATTRICK”. Zawody organizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie były emocjonujące oraz obfitujące w niespodzianki.
Do udziału zgłosiło się 12 zespołów.
Od 0-4 do... finału
Drużyny podzielone zostały na 4 grupy po 3 zespoły. Do fazy ćwierćfinałowej
awansowały po dwa najlepsze z każdej
grupy, a od fazy ćwierćfinałowej grano już
systemem pucharowym. W grupie A zwyciężył Karczów przed Żelazną (w bezpośrednim meczu 2-2). W grupie B najlepszy
okazał się Bongo Opole, wyprzedzając
Mechnice I. W grupie C do ćwierćfinałów awansowały ekipy Wrzosek oraz
Prądów, a w grupie D bezkonkurencyjne
okazały się Ciepielowice, które wyprzedziły Niewodniki. Ekipa z Niewodnik po
inauguracyjnej porażce 0-4 z Ciepielowicami, w efekcie była sprawcą największej
niespodzianki...
Bohaterski bramkarz
Rywalizacja o przepustkę do półfinałów
momentami była dramatyczna. Karczów

wyeliminował Mechnice I dopiero po długiej serii rzutów karnych (5-4). Konkurs
„jedenastek” musiał wyłonić półfinalistę
także z pary Wrzoski-Niewodniki. W meczu przeważali ci pierwsi, jednak w rzutach karnych błyszczał Rafał Moczko.
Swoje mecze gładko wygrały tylko ekipy
Bongo Opole (5-1 z Żelazną) i Ciepielowic (2-0 z Prądami). W starciu o finał
zespół z Niewodnik nie dał sobie strzelić
gola rywalom z Karczowa, a w karnych
ponownie imponował Rafał Moczko (5-4).
W drugim półfinale Ciepielowice długo
prowadziły z Bongo Opole 1-0, ale opadły
z sił w samej końcówce (1-2). W meczu o
brąz Ciepielowice pokonały 1-0 Karczów,
natomiast w finale – Bongo Opole nie dało
szans piłkarzom z Niewodnik (3-0).

Lisiński najlepszym piłkarzem
- Przed turniejem nie widzieliśmy siebie tak wysoko - mówił po turnieju Rafał
Moczko, przez organizatorów uznany najlepszym bramkarzem turnieju. Tomasz Lisiński z Bongo uznany został najlepszym
piłkarzem HATRICKA 2013. Obydwie
statuetki ufundowało GZ LZS w Dąbrowie. Okolicznościowe puchary i medale
dla trzech najlepszych drużyn, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i ReDokumentacja turnieju:

kreacji w Dąbrowie, wręczył piłkarzom
wójt Gminy Marek Leja.
Ach, ten Golec!
Wspomnijmy jeszcze, że w trakcie zawodów rozegrano tradycyjny mecz towarzyski Radni Dąbrowy kontra Urzędnicy
Gminy. Radni w hokejowym stylu rozgromili kolegów z urzędu 10-3. Kto w meczu
błyszczał najbardziej? Jak zwykle Krystian Golec. Trener LZS Mechnice wciąż
prezentuje formę młodzieniaszka, choć
uczciwie dodajmy, że gdyby nie kilka kapitalnych interwencji w bramce dyrektora
GZEASiP Janusza Staszowskiego, wynik
radnych byłby jeszcze okazalszy. Za rok
kolejny HATTRICK i kolejna szansa do
rewanżu dla zespołów i... urzędników.
(gokir)

FAZA GRUPOWA
Grupa A
Karczów - Żelazna
2-2
Sławice - Karczów
0-1
Żelazna - Sławice
3-3
1. Karczów
2
4
3-2
2. Żelazna
2
2
5-5
3. Sławice
2
1
3-4
Grupa B
Bongo Opole - Skarbiszów
0-0
Mechnice I - Bongo Opole
0-3
Skarbiszów - Mechnice I
0-2
1. Bongo Opole
2
4
3-0
2. Mechnice I
2
3
2-3
3. Skarbiszów
2
1
0-2
Grupa C
Prądy - Wrzoski
0-0
Mechnice II - Prądy
0-1
Wrzoski - Mechnice II
2-1
1. Wrzoski
2
4
2-1
2. Prądy
2
4
1-0
3. Mechnice II
2
0
1-3
Grupa D
Ciepielowice - Niewodniki
4-0
Narok - Ciepielowice
0-4
Niewodniki - Narok
3-1
1. Ciepielowice
2
6
8-0
2. Niewodniki
2
3
3-5
3. Narok
2
0
1-7
ĆWIERĆFINAŁY
Karczów - Mechnice I0-0, karne 5-4
Bongo Opole - Żelazna
5-1
Wrzoski - Niewodniki0-0, karne 1-2
Ciepielowice - Prądy
2-0
PÓŁFINAŁY
Karczów - Niewodniki

0-0, karne 4-5
Bongo Opole - Ciepielowice
2-1
MECZ O III MIEJSCE
Karczów - Ciepielowice
0-1
FINAŁ
Niewodniki - Bongo Opole
0-3

