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Jak daleko nam do EKO? Cz. III
REGULAMIN PUNKTU

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK)W GŁUBCZYCACH

WERSJA SKRÓCONA
1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie ze-

branych odpadów komunalnych przez
Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych w Głubczycach,
zwany dalej ,,PSZOK", który zlokali-
zowany jest przy ul. Pocztowa 8 w
Głubczycach.

2. PSZOK czynny jest przez cały rok,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy,    w następujących godzinach:

a) od pon. do czw. od 7:00 do 15:00,
b) piątek od 7:00 do 18:00,
                                              c) w so-

boty od 7:00 do 13:00.
3. Do PSZOK wysegregowane odpady komunalne może do-

starczyć mieszkaniec Gminy Głubczyce, który złożył wymaganą
deklarację w Urzędzie Miejskim  i uiszcza należną opłatę za wy-
wóz odpadów komunalnych  a dostarczone odpady powstały w
gospodarstwie domowym na terenie Gminy Głubczyce.

4. Pracownik PSZOK-a jest uprawniony do weryfikacji osoby
dostarczającej odpady z ewidencją przekazaną przez Urząd Gmi-
ny Głubczyce uprawniającą do korzystania z PSZOK-a.

5. Za wyładunek i segregację odpadów komunalnych (rozsor-
towanie) odpowiada Dostawca odpadów komunalnych. Dostaw-
ca odpadów komunalnych jest zobowiązany przy rozładunku
odpadów do utrzymania porządku na terenie PSZOK-a.

6. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie następu-
jące rodzaje odpadów komunalnych:

a) Opakowania z papieru i tektury,
b) Opakowania z tworzyw sztucznych,
c) Tworzywa sztuczne jednorodne np. meble ogrodowe,
    wiadra, pojemniki,
d) Opakowania z metali,
e) Opakowania wielomateriałowe,
f) Opakowania ze szkła,
g) Zużyte opony z rowerów, motocykli
      oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.

h)  Odpady gruzu ceglanego,
i)  Odpady betonu i gruzu betonowego,
j)  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu:
- odpady ceramiczne i sanitarne elementy wyposażenia,
- odpady typu płyty gipsowo-kartonowe, wata szklana,
     ondulina, tapety (w niewielkiej   ilości),
- drewno: ościeżnice, drzwi, ramy, parkiety, boazerie itp.,
- płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.,
k) Chemikalia - stare farby, rozpuszczalniki, środki ochrony
      roślin, kwasy, alkalia i opakowania po nich,
l) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
    (świetlówki),
m) Przeterminowane leki,
n)  Zużyte akumulatory i baterie,
o)  Metale,
p)  Odpady ulegające biodegradacji:
      trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów,
r)  Odpady wielkogabarytowe: meble, wersalki, stoły, biurka,
      skrzynie, półki, dywany itp.,
s) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w tym
     tonery (sprzęt nie powinien być zdekompletowany),
7. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia
    odpadów komunalnych w przypadku gdy:
a) dostawca odpadów nie jest ujęty w udostępnionej Gminnej
     ewidencji posiadanej przez pracownika PSZOK-a,
b) charakter odpadów wskazuje na inne źródło pochodzenia
      niż gospodarstwo domowe,
8. Do PSZOK nie są przyjmowane takie odpady jak:
a)  Materiały zawierające azbest,
b)  Papy,
c)  Szyby samochodowe,
d)  Części samochodowe tj.
       zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.,
e)  Styropian budowlany,
f)  Odpady nieoznaczone,
     bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
g)  Odpady w opakowaniach cieknących,
h)  Opakowania po środkach ochrony roślin wielkością
       wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym,
i)  Folię rolniczą, agrowłókninę rolniczą,
j) Opony z ciągników rolniczych, maszyn rolniczych,
     samochodów ciężarowych, naczep, przyczep.
11.  Osoby przebywające zobowiązane są do podporządko
       wania się zaleceniom obsługi, w szczególności   w zakre
        sie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych
       odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie.
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   Tylko trzydzieści siedem lat temu, z historycznego punktu
widzenia tak niedawno, ale patrząc na dzisiejsze czasy prawie
prehistoria. Może właśnie, dlatego warto powspominać? Przy-
pomnieć sobie tamte czasy głębokiego peerelu, braku wszyst-
kiego, szaro-burej rzeczywistości i wspaniałych ludzi, dzięki któ-
rym organizowaliśmy najbardziej karkołomne pomysły, jakie nam
przychodziły do głowy?

Głubczyce w 1978 r. nie były takie same jak teraz.
Jedyny bar mleczny w mieście zamykano o godzinie 16.00;

biada temu, kto przyjechał do Głubczyc później. Na zjedzenie
czegokolwiek nie mógł liczyć, restauracja Centralna? No może,
jeżeli ktoś miał szczęście, raczej była mordownią, gdzie pijało się
wódkę, piwo, ale jedzenia przyzwoitego bez wcześniejszych za-
mówień nie było. To mógł coś zjeść w restauracji dworcowej.
Ale najczęściej był tam zdechły śledź w oliwie lub rolmops. Chy-
ba, że Unia Głubczyce organizowa-
ła zawody, mistrzostwa lub turnie-
je, o, wtedy można było zjeść coś
w grupie, klubową drużyną o okre-
ślonej porze, uzgodnionej z orga-
nizatorem. Rysiek Borek, Bolesław
Zdeb, Marian Masiuk, Bogdan
Chomętowski, Edek Kurek, Zby-
szek Polek, tak oni pamiętają lepiej
jak było.

Dlatego najpewniejszym sposo-
bem było zaopatrzenie we własnym
zakresie. Przyjeżdżaliśmy z kanap-
kami, własnymi grzałkami, i w po-
kojach zjadaliśmy kolację lub póź-
ny obiad z ugotowaną herbatą.
Pamiętam ten czas, bo były to moje
pierwsze Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski w badmintonie. Jecha-
liśmy z Andrzejem jego samocho-
dem marki Fiat 125 p. Andrzej pro-
wadził, Julian Krzewiński obok, ja
z tyłu, a wokół porozrzucane tuby
z lotkami, to były chyba Gold
Cup'y? Tych tub wieźliśmy 100,
dwa pudła po 50 tuzinów. Nie widziałam momentu pakowania
samochodu, widziałam za to moment jego rozpakowywania.
Bożssszzzz….. Jak to wszystko zostało upchnięte w tym malut-
kim samochodzie? Faktem jest, że nogi trzymałam na siedzeniu,
nie mogłam postawić na ziemi, bo nie było miejsca. Na kolanach
miałam torbę z rzeczami, obok na siedzeniu torba Andrzeja i Ju-
liana. I tak przez 385 km, z mała przerwą na rozprostowanie kości,
chyba tak można nazwać krótki wypad do lasku. Panowie na
lewo, panie na prawo, nie szkodzi, że jedna. W bagażniku An-
drzeja jechał dodatkowo kanister, bo wszyscy odczuwali brak ben-
zyny. Kanister zawsze jeździł z przodu owinięty w jakieś szmaty.

Korty (kortów nie było, były deski, a na nich malowane bo-
iska) ułożone w hali, pamiętacie przecież halę w Głubczycach?
Po dwa korty ułożone (!!!). Namalowane farbą olejną obok sie-
bie wzdłuż ściany z oknami. Hala nie była zbyt długa, ale w ten
sposób graliśmy na czterech kortach. Odległość między kortami
około 80 cm, sędziowie stali na krzesłach, wynik pokazywano na
tablicach pożyczonych z tenisa stołowego. Przekładane cyferki.

Dodatkowym szkopułem było oświetlenie hali, a także okrato-
wanie sufitu. Do tej pory nie patrzyłam na halę przez pryzmat
sufitu, był, bo być musiał. Tak było w judo i szermierce. Tutaj
stanowił problem, gdyż hala nie miała regulaminowej wysokości
(min.10,5 metra) była niższa, a zawodnicy, aby nie tracić punk-
tów, musieli tak grać, aby przebijając lotkę, nie trafiać w jakąkol-
wiek przeszkodę pod sufitem. Nie było to specjalnym ułatwie-
niem, ale pokazuje cymes sytuacji.

Nikt nie narzekał, wszyscy cieszyli się, że mogą grać w bad-
mintona, że zostali zakwaterowani w hotelu Polonia naprzeciw-
ko głubczyckiego dworca, lub w Internacie Technikum. Nie po-
trzeba było transportu; Głubczyce nie są wielką aglomeracją,
dlatego wszędzie było blisko. A spacer przez park stanowił  miłą
chadzkę. Wczesnym rankiem wszyscy spotykali się na śniada-
niu w barze mlecznym, mieszczącym się przy skrzyżowaniu ulic

Kościuszki i Kochanowskiego, wej-
ście po schodkach. Zamawialiśmy
bułki montówki, jajecznicę, masło,
kakao, herbatę, ja gotowaną wrzącą
wodę, kawę zawsze woziłam ze sobą.
W hali sędziowie w białych
spodniach i pulowerkach, zawodni-
cy, trenerzy, gwar i śmiech. Odprawa
kierowników ekip z sędzią głównym
trwała kilka godzin w przeddzień za-
wodów, wtedy też odbywało się lo-
sowanie. Komputerów nie było.

Zawsze miałam przy sobie zeszyt
z długopisem. Wszystko skrzętnie
notowałam. Chciałam posiąść wie-
dzę, której mi brakowało. Badminton
to nie judo czy szermierka. Tam
wszystko od lat miało ustalone pro-
cedury, tutaj trzeba było wypraco-
wać schemat postępowania. Polski
Związek Judo powstał 19 lipca 1957
r., Polski Związek Szermierczy po-
wstał we Lwowie w 1922 r., od 1945
ma siedzibę w Warszawie. Na tym tle
Polski Związek Badmintona, który

powołano 7 listopada 1977 r. był niemowlakiem, któremu trzeba
było wszystko zorganizować. Co prawda w 1978 r. odbywały się
XIV Indywidualne Mistrzostwa Polski, tym niemniej powstanie
Związku narzucało na nas pewne wymogi, od których nie było
odwrotu! Musieliśmy opracowywać regulamin sportowy, regu-
laminy zarządu, regulaminy poszczególnych komisji, regulamin
powoływania kadry narodowej i wiele osób brało udział w tych
pracach.

Pomimo biedy, mimo wielu braków w sprzęcie, braku rakiet, wy-
posażenia osobistego, butów sportowych, odzieży sportowej byli-
śmy pełni dobrych myśli i nadziei. Wiedzieliśmy, że teraz po powo-
łaniu Związku może być tylko lepiej. Pamiętam zawodników, którzy
wtedy zdobyli tytuły mistrzowskie: Elżbieta Utecht (później Kucz-
kowska), Unia Głubczyce, w grze pojedynczej kobiet; Zygmunt
Skrzypczyński, AZS AWF Wrocław, w grze pojedynczej mężczyzn;
Elżbieta Utecht/ Bożena Wojtkowska (później Haracz) w grze po-
dwójnej kobiet; Zygmunt Skrzypczyński/ Sławomir Włoszczyń-
ski w grze podwójnej mężczyzn i Janusz Labisko/ Anna Zyśk,

INDYWIDUALNE  MISTRZOSTWA  POLSKI W GŁUBCZYCACH W 1978
Pierwsze zawody, które obserwowałam, były organizowane poza Warszawą. Już nie pamiętam czy w Bukownie, a może
w Głubczycach? Nie, to były z całą pewnością Głubczyce… Zawody rozgrywane były w dniach 8-9.04.1978 r.
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Bolesław Bukowno/Start Gdynia,   w grze mieszanej.
Indywidualne Mistrzostwa Polski były eliminacją przed Mistrzostwami

Europy. Po tych zawodach wyłaniano reprezentację Polski, która miała
brać udział w imprezie głównej. W 1978 r. Mistrzostwa Europy odbywały
się w Preston (Anglia). Pomimo naszych starań niestety nie dostaliśmy
zgody na wyjazd. Pierwszy rok istnienia, brak waluty, oraz kontaktów z
innymi federacjami nie ułatwił nam zadania.

Na pierwsze Mistrzostwa Europy pojechaliśmy w 1980 r. do Gronin-
gen. Odbywały się w dniach 17-20.04. To były piękne i bardzo pracowi-
te mistrzostwa. Z Holandii przywiozłam dwa zeszyty notatek. A wszyst-
ko pod jednym tytułem: jak się organizuje zawody w badmintonie, hala,
transport, hotele, ilość miejsc, ilość ekip, ilość sędziów, SPONSORZY i
firmy wspierające. Przez tydzień miałam co robić, oglądałam zawody,
mecze naszej reprezentacji i robiłam notatki.

Na zawody pojechałam za własne pieniądze. Wydałam na to trzy pen-
sje, inaczej nie nauczyłabym się nic. Taka inwestycja w przyszłość, spła-
cana przez kilka następnych miesięcy, bo pieniądze pożyczyli mi rodzice.
Powiem szczerze -  opłacało się. Wszyscy zawodowcy Europy uznali, że
były to najlepiej zorganizowane mistrzostwa Europy od lat. Ja miałam świet-
ny materiał, firma Perry prezentowała w hali swoją porywającą piosenkę
sponsorską. Od tego roku wiedziałam już, jak ugryźć badminton, jaki jest
jego poziom w Europie, jak wyglądają prawdziwe zawody i co należy zrobić,
aby osiągnąć standardy prezentowane w Holandii. Przed nami wszystkimi
był ogrom roboty.

Reprezentacja Polski w składzie sześciorga (trzy kobiety i trzech męż-
czyzn) zawodników, Irena Karolczak jako trener, wyjechali na koszt organi-
zatora, a Andrzej Sobolewski nasz opiekun z GKKFiS na koszt urzędu,
natomiast prezes Andrzej Szalewicz otrzymał fundusze na trzydniowy po-
byt na kongresie EBU.

Ale to było dopiero w 1980 r., na razie byłam w hali w Głubczycach i
świat wyglądał inaczej. Cieszyliśmy się z Indywidualnych Mistrzostw
Polski, cieszyliśmy się z tego, że gramy zawody o mistrzostwo Polski, że
pomimo wielu trudów życia codziennego idziemy do przodu i nikt i nic nie
jest nas w stanie zatrzymać. To nic, że hala była nieprzepisowa, to nic, że
odległości między boiskami nieprzepisowe, to nic, że odbiegaliśmy wy-
posażeniem ubrań od jakichkolwiek standardów; byliśmy na mistrzo-
stwach Polski i to się liczyło. To było dla nas najważniejsze! Chcieliśmy
mieć naszych zawodników, naszych mistrzów, aby pochwalić się nimi
przed lokalnymi władzami, powiatową, wojewódzką, zarządami klubów i
naszym ówczesnym ministerstwem, czyli Głównym Komitetem Kultury
Fizycznej i Sportu.

Nasza prężność, nasza determinacja zjednywały nam przychylność lu-
dzi w Departamencie Sportu Wyczynowego GKKFiS. Uwierzcie mi, nie
dostaliśmy nic za darmo ani na wyrost. O wszystko walczyliśmy, tłumaczy-
liśmy byliśmy zdesperowani na sukces i sukcesy osiągaliśmy. Nikt nigdy
nie pomyślał, że czegoś możemy nie zrobić, że będziemy musieli odwołać
zawody! My? Nigdy! I tak właśnie było. Walka o życie i walka o przeżycie
udawała nam się i coraz więcej osób uważało, że przykłada swoja cegiełkę
do naszych sukcesów!

Za tę wiarę w nas, w nasze umiejętności, za pomoc w realizacji naszych
marzeń, byliśmy im wdzięczni!

                                        Jadwiga Ślawska-Szalewicz
Autorka wspomnień o dawnych indywidualnych mistrzostwach Pol-

ski to honorowy prezes PZBad, b. prezes PZBad, b. wiceprezes Europej-
skiej Unii Badmintona (EBU - obecnie Badminton Europe), jak również
autorka wieloodcinkowego cyklu publikacji na BadmintonZone.pl zaty-
tułowanego "Z perspektywy 35 lat", złożonego ze wspomnień i histo-
rycznych refleksji.  Autorka pisze również często o badmintonie w swoim
blogu "Okiem Jadwigi".

Od Red.GG Autorka na okładce „Dama Pik” 3/2013 (4)
Magazyn dla kobiet dojrzałych pełnych pasji

 Bartosz Gałązka i Maciej Matusz
 powołani na Mistrzostwa Europy U-15

Nasi młodzi za-
wodnicy Bartosz
Gałązka i Maciej
Matusz zostali po-
wołani do reprezen-
tacji Polski na Mi-
strzostwa Europy
U-15, który odby-
wały się w dniach 19-21 luty w Kazaniu ( Rosja). Nasi
badmintoniści dotarli w grze podwójnej do ćwierćfina-
łu, w którym podjęli równorzędną walką z późniejszymi
Mistrzami Europy zawodnikami z Francji. W pierwszym
secie chlopcy mieli lotkę setową ale ostatecznie prze-
grali 23: 21 i 21:14. Piąte miejsce na tej imprezie należy
uznać za duży sukces, ponieważ były to pierwsze za-
wody tej rangi dla naszych zawodników. Za dobrą po-
stawę i rokowania na przyszłość zostali powołani na
Mistrzostwa Europy U-17, które odbędą się w marcu w
Lubinie. Trzymajmy kciuki za dobry występ!!!! Na zdję-
ciu w górnym rzędzie: pierwszy od lewej Bartosz Gałąz-
ka, drugi Maciej Matusz

Druga edycja Mistrzostw Polski
Województw Drużyn Mieszanych

w badmintonie odbyła się
  w Żyrakowie koło Dębicy.

Każde województwo typuje swoich najlepszych za-
wodników do gry w pięciu grach: singiel i debel: męski,
żeński, oraz mikst. Rywalizacja trwała dwa dni o tytuł
Mistrza Polski w kategorii junior młodszy i młodzik
młodszy.

W juniorach młodszych nasz zespół wywalczył piąte
miejsce przegrywając po zaciętej walce z gospodarza-
mi zawodów, którzy ostatecznie zajęli trzecie miejsce.
Lepiej poszło naszym młodszym graczom, którzy zdo-
byli tytuł Mistrza Polski pokonując w finale zespół z
Mazowsza. W skład drużyny mistrzowskiej wchodzili:
Szymon Ślepecki, Jakub Mazur, Oliwia Siekierzyńska -
Technik Głubczyce oraz Mikołaj Szymanowski, Julia
Prokopczuk, Dominika Gajda - Beninca UKS Feniks
Kędzierzyn-Koźle.
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OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY
W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

 LUB PRZEMOCĄ W RODZINIE MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym /budynek Urzędu Miejskiego,  ul. Niepodległości 14, pok.24 (II piętro), tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych:
         we wtorki  w godz. 12.00 -14.00  w piątki w godz.  9.00 - 11.00   środy w godz. 14.00 - 16.00
*dyżury  terapeuty:    w poniedziałki i środy w godz.  16.00  - 19.30  przez telefon zaufania - bezpłatna infolinia:
   - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00  tel  0800 - 475 - 070
*  u psychologa ds. przemocy /w Ośrodku Pomocy Społecznej przy     ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/
   - przyjmuje w piątki w godACz. 14.00 - 16.00  (termin spotkania należy wcześniej uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub Abstynenta
      (budynek Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14):
    -   grupa AA  -  w każdą środę o godz. 18.00   grupa Al- Anon  -  w każdy wtorek o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3/  - czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - połączenie bezpłatne: 116 111

OO DORADZTWA ROLNICZEGO
 3.03.2016 r. w restauracji Dworek u Peszków odbyło
się Podsumowanie Działalności Upowszechnieniowej
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
 - Terenowy Zespół w Głubczycach.
Celem Podsumowania było przedstawienie działalności za 2015 r. oraz

planowanych zadań w 2016 r, W Podsumowaniu wzięło udział 94 osoby.
Wśród gości zaproszonych należy wymienić władze powiatowe   i gminne
z naszego terenu.

 Anita Juchno wi-
cestarosta , Zastęp-
ca Burmistrza Kazi-
mierz Bedryj, Bur-
mistrz Baborowa Elż-
bieta Kielska , Wójt
Branic Sebastian
Baca , Burmistrz Kie-
trza Krzysztof Łobos,
Kierownik Biura Po-
wiatowego ARiMR
Damian Bosowski,
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian dyr. Pyziak Kazimierz. Z ramienia
KRUS Jan Krzesiński, Z Izby Rolniczej Marek Froelich . Podczas  Podsu-
mowania zaprezentowały się Firmy pracujące na rzecz rolnictwa w naszym
powiecie przedstawiając swoją ofertę handlową dla rolników.

-Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas oddział w Głubczycach
-Bank Zachodni WBK oddział w Głubczycach
-Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
-Bank Spółdzielczy w Głubczycach,
-Grupa Producentów Rolnych "Ziarno", Center Plast, Farmer Myśliwy i

Falkowscy, TECHMOT, BIOCHEM, Petrol, Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych TUW, PITERN, TOP FARMS AGRO, Agro Eko Kietrz,

Podczas Podsumowania odbył się konkurs " Mazurki Wielkanocne " dla
Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. I m. Stowarzyszenie kół gospo-
dyń wiejskich Włodzienin

II m.  Koło Gospodyń
Wiejskich Lewice, III m.
Koło Gospodyń Wiejskich
Nowa Cerekwia, Wyróżnie-
nia Koło Gospodyń Wiej-
skich Zawiszyce, Pomo-
rzowice oraz Stowarzysze-
nie Miłośników Sułkowa.

        Sobaszek Halina

XXI WOJEWÓDZKI TURNIEJ
 TENISA STOŁOWEGO

10.03.2016 w sali Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego odbył się XXI Wojewódz-
ki Turniej Tenisa Stołowego.

W zawodach wzięło udział 30 zawodników z  6 miej-
scowości: Głogówek, Grodków, Kluczbork, Kędzie-
rzyn - Koźle, Strzelce Op., oraz Głubczyce.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonała  Dyrek-
tor SOSzW Barbara Rosicka  z Kierownikiem Oświaty
Tomaszem Seniem.

Po raz dwudziesty pierwszy mieliśmy przyjemność
organizować Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego,
to już tradycja naszej szkoły, w której co roku odby-
wają się długo oczekiwane zawody.

Najbardziej  jesteśmy dumni z naszych zawodni-
ków, którzy dzielnie podtrzymują tradycje i stają na
wysokości zadania walcząc o miejsca na podium.

Tak też było i
t y m r a z e m ,
u c z n i o w i e
SOSzW  zdobyli
II m. drużynowo
zdobywając 32
punkty, tuż za
Kluczborkiem,
który zdobył  36

pkt., a na miejscu trzecim Głogówek 20 punktów.
Indywidualnie uczniowie naszej szkoły:
Dziewczęta młodsze:
I m. - Karolina Mirga, II m. - Wiktoria Mirga
Kobiety:  III m. - Ewa Sznurawa
Chłopcy młodsi:
I m. - Denis Marcinek, I m. - Kamil Mirga
Jak co roku nad sprawnym przebiegiem zawodów

czuwali wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego
za co serdecznie dziękujemy.  Zawody sędziowane
były przez nauczyciela wychowania fizycznego Da-
riusza Szałagana.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we,  ufundowane przez SOSzW i  prywatnego spon-
sora.Mam nadzieje, iż w przyszłym roku podczas XXII
turnieju również będziemy mogli dumnie reprezento-
wać naszą szkołę.          Dariusz Szałagan
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 Z A P R O S Z E N I E
     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach zaprasza podatników

dnia 16. kwietnia 2016 r. (sobota) w godz. od 9.00 - 15.00
na  "Dzień Otwarty" do Urzędu Skarbowego w Głubczycach,

 podczas  którego   przyjmowane będą zeznania i deklaracje podatkowe
z możliwością przesłania ich elektronicznie.

W  dniu 16.04.2016 r. kasa  będzie czynna od godz.  900 - 1300.
     W dniach 28. i 29. kwietnia 2016 r. w tut. Urzędzie Skarbowym wydłużono godziny przyjmowania

zeznań podatkowych od  godz. 7.30  do godz.18.00.
     W dniach 28. i 29. kwietnia 2016 r.  kasa będzie czynna od godz. 7.30 do godz. 14.30
      Ponadto  pracownicy tut. Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania podatkowe

w Urzędach następujących gmin:
- w  Urzędzie Miejskim  w Baborowie w dniu 19. kwietnia 2016r. w godz. od 9.00 - 15.00

- w  Urzędzie Miejskim w Kietrzu   w dniu 20. kwietnia 2016r. w godz. od 9.00 - 15.00
-  w Urzędzie Gminy w Branicach   w dniu 21. kwietnia 2016r. w godz. od 9.00 - 15.00

Informacje w zakresie numeru pokoju w którym będą przyjmowane zeznania
 dostępne będą na tablicy  ogłoszeń tamtejszych Urzędów.

9 - 12 marca 2016 roku odbyły się IX Ogólnopolskie Zimowe
Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Zakopanem pod patronatem
pierwszej damy. W związku z tym uroczystego otwarcia doko-
nała para prezydencka Agata Kornhauser- Duda i Andrzej Duda.

Igrzyska były największym wydarzeniem w sportach zimowych
dla polskich zawodników z niepełnosprawnością intelektualną
w 2016 roku. Blisko pół tysiąca sportowców z całego kraju ry-
walizowało o medale w takich dyscyplinach jak: narciarstwo bie-
gowe,  zjazdowe czy biegi na rakietach śnieżnych. Specjalny Ośro-
dek Szkolno Wychowawczy w  Głubczycach reprezentowali Paweł
Łazuta - narciarstwo zjazdowe, Mateusz Jacheć  - rakiety śnieżne
oraz nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Kiszczyk.

Prezydent, zwracając się do zgromadzonych na uroczystej in-
auguracji Igrzysk powiedział, że w sporcie wygrana jest ważna,
ale niekoniecznie najważniejsza.

- Chodzi o to, by się przełamać, pokonać ból, zniechęcenie,
uprawiać sport, być szczęśliwym i uśmiechniętym - powiedział
Andrzej Duda.

- Jesteście wspaniałym przykładem tego, że się da, nawet jeśli
czasem jest bardzo trudno - dodał.

Pierwsza dama powiedziała, że zaangażowanie w igrzyska to
dla niej ogromy zaszczyt. - Wzorem moich poprzedniczek, pani
Jolanty Kwaśniewskiej, pani Marii Kaczyńskiej i pani Anny
Komorowskiej mogę kontynuować tradycję wspierania ruchu
olimpiad specjalnych w Polsce. Bardzo cieszę się, że to wyda-
rzenie spotyka się z coraz większym zainteresowaniem i przyby-

wa coraz więcej zawodników, którzy chcą w ten sposób poko-
nywać swoje własne bariery i zmagać się w sportowej rywaliza-
cji - mówiła Agata Kornhauser-Duda otwierając zawody.

13. marca zawodnicy mieli możliwość zapoznania się ze sto-
kiem Zakopane - Suche oraz przeprowadzenia krótkiego trenin-
gu, dodam iż stok przygotowany był perfekcyjnie co było nie
lada wyczynem przy tych warunkach atmosferycznych. Zawod-
nicy startowali w super gigan-
cie oraz gigancie. W czwartek
po południu odbyły się preeli-
minacje, można było też popra-
wić ostatnie niedociągnięcia
oraz zwrócić uwagę na strate-
giczne miejsca, szczególnie te
bardzo wymagające technicz-
nie. W piątek nadszedł czas na
pokazanie charakteru oraz umiejętności zawodników.

Jako pierwszy z naszej reprezentacji na starcie pojawił się Paweł
Łazuta, który startował w super gigancie. Paweł pojechał znako-
micie trzymając się blisko tyczek
i nisko na nogach, osiągnął bar-
dzo dobry czas ulegając o uła-
mek sekundy zawodnikowi z
Poznania, tym samym Paweł
zdobył drugie miejsce.

Nasz reprezentant Mateusz
Jacheć który startował w konku-
rencji "bieg na rakietach śnieżnych" swoją formą mógł zaimpo-
nować nie jednemu zawodnikowi. Zawody odbywały się  pod
Wielką Krokwią co dodatkowo mobilizowało wszystkich uczest-
ników. Mateusz zdobył brązowy medal w biegu na 100m oraz
czwarte miejsce w biegu na 50m.

Ale to nie koniec sukcesów reprezentantów województwa
opolskiego, Adrian Babiec z Nysy, który zdobył złoty medal w
biegu na nartach biegowych, zakwalifikował się do  Światowych
Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w
Austrii w 2017 roku - gratulacje!!!

Trzeba przyznać iż IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olim-
piad Specjalnych w Zakopanem były dla nas bardzo udane
i przysposobiły nam wiele radości oraz chwały naszym uczniom
i szkole.

MEDALOWA DRUŻYNA SOSZW

Tomasz Kiszczyk
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CZESŁAW KRAWCZYSZYN
PODGAJ 23  57-150 PRUSY

NIP: 914-141-05-84
KUPIĘ CIĄGNIKI, PRZYCZEPY

 I MASZYNY ROLNICZE.
602 811 423

WSPÓLNA  LEKCJA
JĘZYKA CZESKIEGO I POLSKIEGO

 16 lutego 2016 roku dzieci z Przedszkola Pietrowic i Zo-
powych kolejny raz odwiedziły swoich rówieśników w zaprzy-
jaźnionym Przedszkolu w Krnovie. Spotkanie było kontynu-
acją projektu Czesko - Polskiego "Przyjaciele Bez Granic -
Porozumiejmy się wspólnie" Cz.3.22/3.3.07/14.04351.

 Celem współpracy jest nauka języka polskiego i czeskiego
po przez  zabawę przy tablicy interaktywnej oraz integracja grup
przedszkolnych. Tematem zajęć edukacyjnych był "LAS".

Dzieci w bardzo miłej i radosnej atmosferze spędziły czas. Do
swoich przedszkoli powróciły uśmiechnięte i pełne wrażeń.

                                                                   Jadwiga Buczma

WIELKANOCNE ZWYCZAJE
NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM

 1 marca 2016r. w ramach projektu "Tworzenie i tradycje,
wspólnie przekroczymy granice" dzieci z Przedszkola w Zopo-
wych i z Pietrowic oraz  z Przedszkola w Krnovie uczestniczyły
w warsztatach plastycznych  na temat "Tworzenie Wielkanoc-
ne". W czasie zajęć dzieci  wykonywały z gliny wielkanocne
zajączki .

Praca z gliną była dla przedszkolaków wspaniałą zabawą.
Poprzez lepienie, ugniatanie dzieci  przeżyły radość tworzenia.
Zabawa z gliną okazała się doskonałą formą aktywności dzie-
cięcej. Powstały niepowtarzalne prace, które po ozdobieniu
zostaną wypalone w piecu ceramicznym.

Dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków, cieszyły się
również warsztaty artystyczne - enkaustyka, czyli malowanie
żelazkiem. Dzieci malowały płytę gorącego żelazka kredkami
woskowymi i odbijały różnego rodzaju wzory  na jajku                 z
papieru. Wszystkie pisanki były bardzo ciekawe i kolorowe.
Dzieci bardzo dobrze  poradziły sobie z nowo poznaną techniką
Przeprowadzone warsztaty pobudziły wyobraźnię  i jeszcze bar-
dziej zintegrowały grupę przedszkolaków. Dzień ten był pełen
atrakcji dla wszystkich uczestników spotkania.

                                                        Bogusława Gawłowska

„GRAND PRIX SŁOWACJI''
W dniach 27-28 luty w Bratysławie odbyły się zawody karate

„Grand Prix Słowacji''.

W zawodach startowało 990 zawodników, 139 klubów z 18
państw. Ludowy Zespół Sportowy reprezentowali: 1. Szymon
Cieślik 2. Klaudia
Bociek, 3.Micha-
lina Jung, 4.Ma-
ciej Kowalczyk,
5.Klaudiusz Le-
liński, 6.Jakub
Patryjach, 7.Julia
Hac, 8.Aleksan-
der Kolasa, 9.
Tomasz Kolasa.
Zawody stały na bardzo  wysokim poziomie startowym i bardzo
trudno było konkurować z bardzo dobrymi zawodnikami. Najlep-
szy wynik naszego klubu odniosła Julia Hac, która w kata 8-9 lat
zdobyła srebrny medal, zdobycie tego medalu było dużym suk-
cesem ponieważ musiała stoczyć 5 pojedynków z dziewczynkami
o dobrym poziomie. Maciek Kowalczyk, Aleksander Kolasa wy-
grali kilka pojedynków ale odpadli o wejście do pół finału oraz
Klaudia Bociek w pojedynku o brązowy medal zmuszona była
uznać wyższość koleżanki z kadry Polski. Wyniki na zawodach są
ważne ale najważniejsze były doświadczenia zawodników, które
powinny procentować na treningach i przyszłych startach.

SPRZEDAM GRUNT ROLNY
II KLASY 0,41 HA .DZIAŁKA NR 268

W POMORZOWICACH,
TEL. 77 - 485 - 33-96

MIESZKANIE WE WROCŁAWIU
 NA SPRZEDAŻ

WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE (UL.ORZESZKOWEJ)
 PO GENERALNYM REMONCIE   60 M2,

GOTOWE DO WPROWADZENIA.  CENA 350 000 ZŁ
WIECEJ INFORMACJI: WWW.TINY.PL/GTBZV

KONTAKT 693 56 03 04
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INDYWIDUALNY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA
  06.03.2016 r. w Zespole Szkół w Pietro-
wicach  odbył się po raz ósmy Indywidual-
ny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Burmistrza Głubczyc.
Celem turnieju była popularyzacja gry w
tenisa stołowego oraz aktywne spędzanie
czasu wolnego. Do pietrowickiej szkoły
przyjechało 72 miłośników ping ponga nie-
mal z całego powiatu głubczyckiego,a
liczną grupę reprezentowali nasi południo-
wi sąsiedzi z Czeskiej Republiki. Grano
systemem rosyjskim do dwóch przegra-
nych meczów oraz systemem każdy z każ-
dym. Najlepsi zawodnicy w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych otrzymali
pamiątkowy medal, dyplom oraz puchar z
rąk Kazimierza Bedryja z-cy Burmistrza.
Bogdan Kulik dyrektor Zespołu Szkół skła-
da podziękowanie za pomoc w organizacji
turnieju panu Dariuszowi Szałaganowi,
Szkolnemu Klubowi Tenisa Stołowego i
dyrekcji ZOKiS za  ufundowanie nagród.
Zwycięzcy wg kategorii wiekowych:
1. Kobiety 1996 i młodsze
I m.- Katarzyna Wielądek, II m.- Dominika
Kopasz, III m. - Kamila Proć
2. Kobiety 1996 i starsze
I m.- Kamila Bobariko, II m. - Anna Koj-
pasz, III m.- Ewa Gołębiewska
3. Mężczyźni 2001 i młodsi
I m. - Kacper Kazimierczak, I m. - Bartosz
Gajer, III m. - Jakub Mielnik
4. Mężczyźni 1991 - 2001
I m.- Piotr Goniowski, II m.- Kacper Puklic-
ki, III m.- Sebastian Wilczyński
5. Mężczyźni 1981 - 1991
I m. - Krzysztof Jawor, II m.- Artur Czecho-
wicz. III m.- Krzysztof Rudnicki
6. Mężczyźni 1971 - 1981
I m. - Marek Niemczycki, II m.- Robert
Wyrwalec, III m.- Grzegorz Sawicki
7. Mężczyźni 1961 - 1971
I m.- Stepan Adamec, II m. - Maciej Mazur
III m. - Candas Vangelis
8. Mężczyźni 1961 i starsi
I m. - Jaromir Vyvial, II m.- Zdenek Pavlik
III m.- Władysław Paczkowski
                                            Daniel Jano

OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ TAEKWONDO
28.02.2016 r w Krzepicach odbył się Ogólnopol-

ski Turniej Taekwondo.
W zawodach wystartowali zawodnicy szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych w trzech konkurencjach:
walkach  i układach - gimnazja, układach i techni-
kach specjalnych  -szkoły podstawowe. Klub Spor-
towy Taekwondo Głubczyce i  ZS w Pietrowicach
reprezentowała 32 osobowa ekipa sportowa. Łącznie
zdobyliśmy 29 medali: 11 złotych, 6 srebrnych i 12
brązowych. Wyniki szkół podstawowych: 2008 -Mi-
łosz Gawłowski  I m układy i I m techniki specjalne ,
Bartosz Bartusik II m układy, Julia Piworun  III m
układy i III m techniki specjalne, 2007- Tomasz Witek
I m układy, Filip Owsiak II m układy, 2005 - Nicola
Brewus I m układy, Alek-
sandra Dudzik III m ukła-
dy, Michał Michalewski
I m układy i III m techni-
ki specjalne, Wojciech
Jano II m układy, 2003
Natalia Wochnik      I m
układy, Sandra Knosala
II m układy, Magda
Wabnic III m układy,
Dominik Mazurkiewicz
III m układy, Kacper Za-
krzyk III m układy. Szko-
ły gimnazjalne: Barbara
Mróz I m walki do 46 kg, Kinga Sztucka I m walki do
50 kg i III m układy , Wiktoria Konik I m walki +60 kg,
Jakub Brewus I m walki do 76 kg, Natalia Wochnik II
m walki do 46 kg, Patrycja Piworun I m układy i II m
walki + 60 kg, Martyna Marciniszyn II m układy i III
m walki do 46 kg, Natalia Katańska III m walki do 55
kg, Daria Baran III m walki + 60 kg i Oliwia Fulneczek

III m
walki +
60 kg.
N a s z
Klub re-
prezen-
t owa ł o
t r z e c h
s ę -
dzi ów:
Karoli-
na Ko-
nik, Ka-

mila Ciechanow-
ska i Bartosz
S ł o d k o w s k i .
Wszystkim meda-
listom serdecznie
gratulujemy i
życzymy dal-
szych sukcesów.

XXII RADA
REGENTÓW
 12.  marca 2016r w Zawadz-

kiem odbyły się zawody karate
XXII RADA REGENTÓW.

 W zawodach startowało 450
zawodników z Polski, Czech i
Słowacji.

 Ludowy Zespół Sportowy
Karate-Do Głubczyce reprezen-
towali:(foto niżej) Szymon Cie-
ślik zdobył złoty medal w kata
14-15 lat oraz 5 m w kata 16-17
lat, Maciej Kowalczyk zdobył
złoty medal w kata 12-13 lat ,Ju-
lia Hac zdobyła srebrny medal

w kata 9 lat, Mateusz Stankie-
wicz zdobył srebrny medal w
kata 11 lat, Wiktoria Sawicka
zdobyła srebrny medal w kata 8
lat,Klaudiusz Leliński zdobył
brązowy medal w kata 9 lat
,Aleksander Kolasa zdobył brą-
zowy medal w kata 12-13 lat
,Aleksander Rojek zdobył brą-
zowy medal w kata 7 lat.Pozo-
stali zawodnicy: Michalina
Jung, Klaudia Bociek, Emilia
Klein,Oliwia Rojek ,Ania Paru-
szewska, Marta Fiet, Maciej
Fiet,Tomasz Kolasa oraz Jakub
Patryjach pomimo dobrych po-
jedynków nie zdołali dostać się
do strefy finałowej. Gratulacje
dla medalistów
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

gminy, w formacie A4 z okładką w kolorze. Ukazuje się na
przełomie miesięcy w nakładzie 1600 egz. oraz w wersji

elektronicznej. Reklamy - tylko czarno białe na wewnętrz-
nych stronach - podstawowy moduł - w  ramce 9x9cm,

jednorazowa edycja 100,00zł +VAT,
przy większej ilości cenę można negocjować.

   Treść reklam nadsyłać  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie

do 15. każdego miesiąca na miesiąc następny,
wraz z podaniem "parametrów"
niezbędnych do wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 1400 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce,
ul. Niepodległości 14, Urząd Miejski,  tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl
Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy

 do 10. każdego miesiąca.
 Materiały można zostawiać  w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane  i opubli-
kowane listy  oraz zastrzega sobie prawo skracania, redagowa-

nia  tekstów i zmiany tytułów;
Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych  ogłoszeń i reklam.

Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG
oraz Kalendarze Głubczyckie na  http://www.sbc.org.pl

Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko
tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25

<drukarnia@printgraph.pl>

chcesz wiedzieć
 co? gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

www.twojeglubczyce.pl
- Portal regionalny o charakterze

 informacyjno -turystycznym,
promującym  powiat głubczycki, gminę, miasto.

Serwis skupia się na propagowaniu,
i wspieraniu inicjatyw społeczno-kulturalnych,

 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

Formularz zgłoszenia do konkursu (wzór)
"Najestetyczniejsza posesja na terenie miasta i gminy
Głubczyce 2016 „
1. Imię i nazwisko zgłaszającego /nazwa jednostki zarządzającej
...............................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania zgłaszającego:
Ulica i nr domu, miejscowość, kod pocztowy  ..............................................................
3. Adres posesji biorącej udział w konkursie na "Najestetyczniejszą posesję...)
.............................................................................................................................................
4. Opis prac planowanych do wykonania związanych z poprawą estetyki posesji:
.........................................................................................................................................
5. Wybór kategorii - Mona zgłaszać  tylko jedną kategorię
  I - posesja  z budynkiem jednorodzinnym wybudowanym w ostatnich 10 latach
 II - posesja z budynkiem  jednorodzinnym wybudowanym co  najmniej 10 lat temu
 III - Najestetyczniejszy balkon
 IV -  Najestetyczniejsza posesja z budynkiem wielorodzinnym lub  innym
 V - Najestetyczniejsze sołectwo
6. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty- - dokumentacja zdjęciowa
     ....................................................
      (Podpis zgłaszającego)
Regulamin i formularz zgłoszenia do konkursu  na stronie internetowej
 www.glubczyce.pl> Ochrona Środowiska > Konkurs- posesja 2016r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach  ul. Niepodległości 14,   Wydział Komunalno - Inwestycyjny -  p.15,
 telefon 77 485 30 21 wew. 231

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 MAJA 2016
W URZĘDZIE MIEJSKIM POK. 15

INFORMACJA
DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jeżeli jesteś niepełnosprawnym
ruchowo mieszkańcem

Gminy Głubczyce,
potrzebujesz załatwić

osobiście sprawę
w Urzędzie Miejskim

 w Głubczycach
 zgłoś ten fakt telefonicznie

pod numerem telefonu
77 485 23 25 lub elektroniczne na

e-mail: um@glubczyce.pl
- pracownik urzędu odwiedzi Cię
w Twoim miejscu zamieszkania.

Wystarczy podać:
rodzaj sprawy do załatwienia,

numer telefonu
lub e-mail do kontaktu,
miejsce zamieszkania

i ewentualny
termin   wraz z godziną

kiedy możemy Cię odwiedzić.
Burmistrz Głubczyc

Zmiana siedziby Punktu Pośrednictwa Pracy.
Informujemy, że Punkt Pośrednictwa Pracy w Głub-

czycach został przeniesiony z Domu Kultury przy ul.
Kościuszki 24. Nowa siedziba PPP mieści się obecnie
w internacie ZSCKR przy ul. Niepodległości 1.

                                 Mirela Rybeczka - Kuźnik

Fotografie  noworodków: KADR

Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur, Głubczyce,

 Grunwaldzka 2,

662 065 354
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej, urodzonych styczniu i lutym

w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach.Rodzicom Gratulujemy!

Sroka Franciszek
s.Sylwi Prudnik

25.01.2016 15.15 3850/57

Talik Hanna
c.Patrycji Chróścielów
27.01.2016 2.15 3050/56

Ułan Wojciech
s.Anny Słoków

07.01.2016 11.10 3450/54

Uryga Kacper
s.Aleksandry Krzyżowice
21.01.2016 10.45 3500/56

Wajdzik Tomasz
s.Bożeny Ścinawa Mała
10.01.2016 1.10 3530/57

Źrały Aleksander
s.Natali N.Wieś Gł.

27.01.2016 8.50 3200/54

Barszczewska Julia
c.Moniki Racławice Śl.

22.02.2016 23.35 4280/57

Czerewko Agata
c.Doroty Równe

26.02.2016 7.35 3100/56

Galert Zofia
c.Joanny

04.02.2016 10.30 3800/57

Gorek Oskar
s.Małgorzaty Mionów

27.02.2016 12.40 3870/57

Hasiec Patrycja
c.Natali Wierzbięcice

27.02.2016 13.45 3550/56

Hołówko Zofia
c.Magdaleny

03.02.2016 18.10 3650/56

Kowalski Ksawery
s.Zuzanny

08.02.2016 10.20 3200/54

Kraśnicki Stefan
s.Barbary

07.02.2016 20.45 4100/57

Maciaszczyk Wojtuś
s.Ewy Dzierżysław

15.02.2016 4.55 3650/58

Majecki Oliwier
s.Anny Gł-ce Sady

25.02.2016 8.40 3500/56

Mikler Wojciech
s.Magdaleny

01.02.2016 13.25 3450/57

Opyd Mikołaj
s.Anny

08.02.2016 11.40 2900/50

Podgórski Paweł
s.Małgorzaty Biernatów
11.02.2016 4.00 3300/57

Skomarowski Mateusz
s.Moniki Głubczyce

23.02.2016 8.40 2000/52

Skopowska Wiktoria
c.Anny

03.02.2016 16.30 3600/58

Skowron Liliana
c.Alicji

05.02.2016 7.25 3500/58

Skrzypczak Filip
s.Agaty Głogówek

25.02.2016 9.50 4050/58

Witkowski Miłosz
s.Sandry

08.02.2016 2.30 3640/56

Wolny Blanka c.Żanety
Zawada-Sysłów

21.02.2016 19.55 3550/56
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