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W piątek 2.03.2007 r. w Baborowie odbyło się
podsumowanie VII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Sportowego roku
2006 a także Plebiscytu Na Sołtysa Roku 2006, ogłoszonego przez Redakcję Echa Gmin we współpracy
ze Starostą Powiatu Głubczyckiego a także Burmistrzami Gmin: Baborów, Kietrz, Głubczyce oraz Wójtem Branic .
zdobył STEBNICKI ROBERT ,który
Swoją obecnością na Gali Sportu zaszczycili nas : Starosta Powiatu Głubczyckiego –Pan Józef Kozina ,Zastępca Burmistrza Gminy Głubczyce
–Pan Jan Krówka,Zastępca Burmistrza
Gminy Kietrz –Pan Leszek Wilk, Zastępca Wójta Gminy Branice - Pan Jerzy
Biesiadowski. Otwarcia uroczystości dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w
Baborowie-Pan Waldemar Kacprzak,
który pod nieobecność chorego Burmistrza
Baborowa pełnił honory gospodarza.
Najpopularniejszy Sportowiec 2006 roku :
I miejsce -MARTA WSIAKI sekcja taekwon-do ITF,KST Głubczyce (1685 pkt.),
II miejsce -BOGUSŁAW BRZOSTOWSKI sekcja taekwon-do ITF ,KST Głubczyce III miejsce -WOJCIECH NYLEC sekcja taekwon-do ITF, KST Głubczyce
W plebiscycie na Najpopularniejszego Trenera Roku 2006 zostało nominowanych 13
osób, największą ilość punktów (474) zdobył DANIEL JANO , trener taekwon-do
ITF, KST Głubczyce.
Kolejny Plebiscyt miał na celu wyłonienie najpopularniejszego Działacza Sportowego 2006 Roku –wśród 33 nominowanych działaczy największą ilość punktów
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otrzymał 317 punktów.
Plebiscyt ,który wzbudził nie mniejsze emocje od zmagań sportowych dotyczył wyboru Sołtysa Roku Gmin Powiatu
Głubczyckiego za 2006r.
Sołtysem Roku 2006 został MALEWICZ WŁADYSŁAW z Lewic (Gmina
Branice), który w Plebiscycie uzyskał największą ilość głosów-417 ,kolejne miejsca
zajęli: 2.Granda Bogusław –Widok (258
głosów) ,3.Roliński Andrzej -Gadzowice
(233 głosy) 4.Stankiewicz Elżbieta –Pilszcz
(213 głosów) ,5.Kocoń Adam -(129 głosów).
Całą Galę prowadziła Pani Daria Szincel z Naczelnym Redaktorem Echa Gmin
Panem Zygmuntem Mierzwińskim ,który przedstawiał nominowanych i laureatów
w kolejnych plebiscytach. Po ogłoszeniu
wszystkich wyników, przyszedł czas na
podsumowanie konkursu plastycznego
„SPORTOWIEC W KAŻDYM Z NAS”,
w którym wzięli udział młodzi Baborowianie.
W kategorii klas I-III szkoły podstawowej najciekawsze prace plastyczne wykonali: 1.Adrian Flak -klasa I a ,2.Rafał

Chacko –klasa I a ,3.Piotr Kamiński –klasa I a. Wśród uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej kolejne miejsca zajęli: 1.Dominika Dańków –klasa VI d,2.Aleksandra
Tarnowska –klasa IV b ,3.Krystyna Pietrzkiewicz –klasa VI b
Wspaniałe prace plastyczne wykonali
uczniowie Gimnazjum w Baborowie,którzy nieśli przesłanie, że sportowcem może

być również osoba niepełnosprawna . Przepiękną pracę plastyczną narysował Piotr
Indulski z klasy III a, który wygrał konkurs w tej kategorii, tuż za nim znalazły się
Sylwia Łukaszczykiewicz z klasy III c oraz
Agata Zimny również klasa III c.
Ogłaszanie wyników kolejnych plebiscytów przeplatane było występami artystycznymi dzieci i młodzieży z Baborowa.
Wśród śpiewu i tańca nie mogło zabraknąć zespołu AKCENT –pana Marka Czechowicza, solistki Sabiny Pałac,
„Gwiazdeczek” –prowadzonych przez
Panią Ewelinę Szwec oraz zespołu
„ISKRA” z pomponami z Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie, który był organizatorem tegorocznej Gali Sportu.
GZOKIS - BABORÓW
1

Ferie na wsi
Rada Sołecka i Sołtys wsi w okresie
ferii zimowych zorganizowali w świetlicy wiejskiej w Sułkowie zimowisko
dla miejscowych dzieci. Uczestnicy zimowiska brali udział w zajęciach plastyczno – technicznych, grach i zabawach ruchowych oraz rozgrywkach
sportowych.
Doskonałą formą sprawdzenia wiedzy
poprzez zabawę było rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i zagadek. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody i drobne upominki. Dzieci w czasie zimowiska korzystały z drugiego śniadania, którego sponsorem był BANK SPÓŁDZIELCZY w
Baborowie.
Słodkie bułeczki, jogurty, owoce i soki
smakowały wybornie i tym samym zachęcały do zdrowego odżywiania. Wspaniałą
atrakcją i okazją do integracji między sołectwami była wycieczka do Dziećmarowa gdzie dzieci zapoznały się z hodowlą
koni. Bliski kontakt z tymi wspaniałymi
zwierzętami wywarł moc wrażeń a zwłasz-
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w świetlicy
środowiskowej
cza jazda w siodle i powrót bryczką do Sułkowa. Zajęcia na zimowisku przygotowywały i prowadziły społecznie panie: Lidia
Wrzos i Ewa Świercz.
Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Gminy Eugeniuszowi Wadze za poparcie inicjatywy i przekazanie środków na zakup nagród, Pani
prezes Banku Spółdzielczego Teresie Demianowskiej za wsparcie finansowe.
Składamy również podziękowania panom: P. Tarnawskiemu i J. Kubatowi z
Dziećmarowa za miłe przyjęcie i ciekawe
opowieści o koniach.
Jadwiga Kowalczykowska

PODZIĘKO
WANIE
PODZIĘKOW
W związku z opóźniającym się terminem założenia rynien na Kaplicy
Serca Jezusowego chciałabym dopiero teraz złożyć podziękowanie wszystkim
gospodyniom, które przyczyniły się do zorganizowania kiermaszu swojskich
ciast: 2 lipca 2006r. oraz 24 września 2006r. .
Serdecznie dziękuję za upieczenie i ofiarowanie ciast Paniom: B.Bolik, J.Gorczyńskiej, K.Gwizdak, K.Gierczyk, I.Komorek, B.Koselek, A.Krupa, K.Kopytyńskiej, J.Kraśnickiej, K.Kuśka, M.Łukaszczykiewicz, G.Mucha, I.Mucha,
G.Mordel, M.Ostrowskiej, A.Podstawka, H.Przybylskiej, E.J.Sierotowicz i W.Suchanek.
Serdecznie dziękujemy również wszystkim kupującym dzięki którym zostały zebrane pieniądze na rynny. Zebraliśmy 3.140 zł. Zostały założone rynny tytan – cynk, a
koszt tego przedsięwzięcia wraz z robocizną wyniósł 2.103 zł. Z zebranych pieniędzy
zostało jeszcze 1.100 zł, które przeznaczymy na kolejne prace remontowe. Zapraszamy
na kolejne kiermasze ciast, z których dochód zostanie przeznaczony na dalsze etapy
remontu wieży w Kaplicy Serca Jezusowego w Baborowie.
E. Morcinczyk
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Tegoroczny zimowy odpoczynek dzieci
upłynął pod hasłem Teatralnych ferii.
Uczestnicy zimowiska przez całe dwa tygodnie poznawali pracę w teatrze. Swoją
wiedzą i doświadczeniem na ten temat dzieliła się z nami pani Jola Dzumyk – kierownik teatru „Agrafka” z Raciborza. Przyswo-

jona wiedza zaowocowała podczas przygotowań do przedstawienia Kopciuszek. Scenografia , tworzenie kukiełek, podział i
nauka ról nie sprawiała nikomu trudności. Efekt końcowy widoczny był na przedstawieniu w dniu kończącym ferie.
Dzieci i młodzież oprócz świetnej zabawy w teatr zapoznawały się z zasadami
bezpieczeństwa podczas ferii, uczyły się
dekoracji stołów na różne okazje oraz pisania wizytówek. Pogadanka na temat zdrowego żywienia przeprowadzona przez
przedstawiciela firmy Unilewer Ireneusza
Sobańskiego była ciekawym urozmaiceniem ferii.
Oprócz wielu zabaw w świetlicy był
również czas na wycieczki: do Raciborza –
na lodowisko, kręgielnię, do kina, do teatru. W Rudach Raciborskich – zwiedzaliśmy Muzeum Kolejnictwa. Umiejętności
strzeleckie doskonaliliśmy na strzelnicy
sportowej w Branicach pod bacznym
okiem pana Janusza Książka i Waldemara
Kacprzaka. Odbył się również wyjazd do
Kędzierzyna Koźla na krytą pływalnię.
Świetlicę środowiskową odwiedzało
bardzo dużo dzieci. Brały one udział w konkursach plastycznych pt. „Świat baśni”, w
którym I miejsce zajęli Kacper Kunc, Ola
Wrona, II – Michał Górny, III –
Agnieszka Lenczewska, Magda Sycz
„Moje wymarzone ferie”, w którym I miejsce zajął Sebastian Niemiec, II – Marta

Echo Baborowa

Smagluk, III – Michał Górny.
Bardziej aktywni uczestnicy mogli wykazać się sportowo, organizowane były różne turnieje: mini turniej tenisa stołowego,
turniej „Piłkarzyków”, w którym I miejsce
zajęli Jakub Piecha, Marek Jazłowiecki, II – Maciej Woźniak, Szymon Grek,
III – Konrad Szincel, Krzysztof Sztreker, turniej „warcabowy”, w którym wśród
chłopców I miejsce zajął Jakub Piecha, II –
Konrad Szincel, III – Szymon Grek, a
wśród dziewcząt I miejsce zajęła Andrea
Wrona, II – Daria Wrona, III – Sylwia
Łukaszczykiewicz, turniej „Remika”, gdzie
zwycięzcą została Daria Wrona, II – Sylwia
Łukaszczykiewicz, III – Andrea Wrona.
Podsumowaniem ferii był teatrzyk
Kopciuszek przygotowany przez wychowanków świetlicy środowiskowej i bal przebierańców, na który zostali zaproszeni
uczestnicy zimowiska szkolnego.
Za najciekawsze przebranie karnawałowe uznano ubiór rycerza Michała Górnego, a najgrzeczniejszym i najmilszym
uczestnikiem zimowiska został Amadeusz
Mucha. Rozdanie dyplomów, nagród i słodki poczęstunek były miłym akcentem kończącym ferie.
Uważam, że każdy z uczestników mógł
znaleźć coś ciekawego dla siebie i wynieść
z tegorocznych ferii wiele nowych wrażeń
i doświadczeń.
Serdeczne podziękowania kieruję do
wszystkich osób, które przyczyniły się do
pomocy w zrealizowaniu akcji FERIE
2007.
Lidia Piecha

Mistrzostwa
w Hradcu
Na zaproszenie władz miasta partnerskiego Hradec n/Moravici reprezentacja
naszej gminy 10 lutego wzięła udział w IV
mistrzostwach Hradca n/ Moravici w kategorii żaków (r.1994 i młodsi) .
W turnieju wzięło udział 10 zespołów a
nasi podopieczni w klasyfikacji końcowej
uplasowali się na miejscu czwartym. Poniżej przedstawiamy wyniki gier grupowych:
Baborów - TJ Hradec n/Moravici 0:0
Baborów – FC Vitkovice
0:8
Baborów – Olimpia Bruntal
2:1
Baborów – FC Kravar
3:1
Rozgrywki grupowe zakończyliśmy na
miejscu II co pozwoliło nam na grę o miejsce III turnieju. W meczu tym niestety ponieśliśmy porażkę z Banikiem Ostrava.
Baborów – Banik Ostrava
1:4
W meczu o I miejsce drużyna Vitkovic po-
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konała opawską Slavię FC Vitkovice – Slavia Opava
3:1 Naszą gminę reprezentowali: Patryk Mazur, Marek Wiśniewski,
Łukasz Franczyk (Piast Raków), Mateusz
Szymański, Szymon Jankowski (Sokół Boguchwałów), Jakub Piecha (Tramp Ba-

borów),Karol Wanat,Mateusz Kwiatkowski,Mateusz Gułaj, Adam Nowak, Kamil
Śmiglewicz (Cukrownik Baborów)
Opiekunami drużyny byli Stanisław
Pawliszyn i Grzegorz Hanusek.
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Bezpieczny
Internet
Dzisiaj już nikomu nie trzeba tłumaczyć czym jest Internet. Powszechność dostępu do tej usługi telekomunikacyjnej spowodowała, że coraz
więcej osób korzysta z sieci. Wygodne
stało się robienie zakupów, płacenie
rachunków, wysyłanie wiadomości,
czy kontaktowanie się za pomocą komunikatorów internetowych.
Powszechne jest wyszukiwanie informacji z różnych dziedzin wiedzy a ostatnio coraz bardziej popularne stało się nawet studiowanie przez Internet. Trudno
sobie wyobrazić współczesnego człowieka bez Internetu. Ale, obok niewątpliwych zalet, istnieją też realne zagrożenia.
Dotyczą one zarówno dorosłych jak i naszych najmłodszych. Dorośli, będąc
ostrożni i stosując się do podstawowych
zasad bezpieczeństwa, mogą zminimalizować ewentualne zagrożenie płynące z
różnego rodzaju wirusów komputerowych czy z działania nieuczciwych ludzi.
Największe niebezpieczeństwo zagraża
najmłodszym użytkownikom sieci i młodzieży. Dzieci z natury są łatwowierne,
bardzo często podają swoje dane osobowe, adres zamieszkania czy nr telefonu,
nie zdając sobie sprawy, że ten Jaś z Inter-

netu to może być zupełnie kto inny niż
myślą. Młodzież bardzo lubi umawiać się z
osobami poznanymi w Internecie i jest to
zupełnie naturalne, ale bez obecności osób
dorosłych nie wolno tego robić, tu również
nie mamy żadnej pewności z kim się spotkamy.
Na temat bezpieczeństwa w sieci Internet powstało już bardzo dużo materiałów.
Szczególnie polecam rodzicom oraz osobom
udostępniającym Internet w kawiarenkach
internetowych czy bibliotekach materiały
na stronie www.dzieckowsieci.pl.
Znaleźć tam można zarówno informacje o zagrożeniach jak też sposoby przeciwdziałania im. Napotkane niedozwolone treści w Internecie można zgłaszać np. na stro-

I Halowy T
urniej Piłki Nożnej
Turniej
o Puchar Dyrektora GZOKiS w Baborowie
I Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GZOKiS-u zgromadził
na starcie pięć zespołów. Rozegrane 18
lutego zawody przyniosły licznie zgromadzonym widzom wiele emocji sportowych i zaskakujących rozstrzygnięć.
Bezapelacyjnym zwycięzcą zawodów
została drużyna baborowskiego „Cukrownika”, która w rozegranych meczach nie
straciła punktu. Największą niespodzianką
zawodów była postawa zespołu „Oldboy”
z Boguchwałowa, który uplasował się na
miejscu III. Poniżej przedstawiamy wyniki
rozgrywek oraz tabelę końcową Turnieju.
Oldboy – Cukrownik
1:8
Tramp – Raków
1:7
Oldboy – Boguchwałów
0:5
Cukrownik – Tramp
4:0
Raków – Boguchwałów
2:1
Oldboy – Tramp
3:0
Cukrownik Raków
5:0
Tramp – Boguchwałów
0:5
Oldboy – Raków
5:1
Cukrownik -Boguchwałów 4:1
4

Tabela końcowa:
1.Cukrownik Baborów 4 12
2.Boguchwałów
4
6
3.Olboy Boguchwałów 4
6
4.Raków
4
6
5.Tramp Baborów
4
0
O miejscach II – IV zadecydował

19:2
12:6
9:14
10:10
1:19
lepszy

nach www.dyzurnet.pl., www.policja.pl. Pamiętajmy jednak, że Internet sam w sobie
nie jest zły, to ludzie umieszczający w sieci
„złe” informacje wprowadzają element zagrożenia. Zespół Szkół w Baborowie w tym
roku ponownie włączył się do europejskiej
akcji „Dzień bezpiecznego Internetu”.
W ramach akcji przeprowadza się pogadanki na lekcjach wychowawczych i informatyki, przygotowuje gazetki ścienne
oraz prezentacje multimedialne i ulotki dla
rodziców.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, czy dostarczycielem rozrywki. Pozwólmy naszym najmłodszym na świadome
i bezpieczne korzystanie z jego bogatych
zasobów.
Ryszard Ratuś

bilans bramkowy pomiędzy zespołami,
które zgromadziły równą ilość punktów:
Boguchwałów
2
3
6:3
Oldboy-e
2
3
5:6
Raków
2
3
3:6
Zespoły biorące udział w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy odebrali z rąk Dyrektora GZOKiS-u pani Bogumiły Czekańskiej piękny i okazały puchar.
Grzegorz Hanusek
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VII Międzynarodowy
Turniej Halowej Piłki
Nożnej
„ORLIK 2007”
W sobotę 24 lutego po raz siódmy gościliśmy uczestników Międzynarodowego Turnieju
Halowej Piłki Nożnej „ORLIK 2007”.
W hali baborowskiego Zespołu Szkół swoje umiejętności zaprezentowało 5 zespołów młodych piłkarzy (rocznik
1994 i młodsi), którzy rozgrywali swoje mecze systemem
„każdy z każdym” 2 x 10 min.
Poniżej przedstawiamy wyniki spotkań
Baborów – Prudnik
1:1
Baborów – Hradec
6:0
Hradec – Kietrz
0:5
Prudnik – Kietrz
0:2
Baborów – Racibórz
1:6
Hradec – Racibórz
1:3
Prudnik – Hradec
3:0
Baborów – Kietrz
1:3
Kietrz – Racibórz
2:6
Prudnik – Racibórz
0:7
TABELA KOŃCOWA TURNIEJU:
1.Unia Racibórz
4 12 22:4
2.Baborów
4 7 14:9
3.Włókniarz Kietrz
4 6 11:12
4.Sparta Prudnik
4 4
4:10
5.TJ Hradec n/Moravici 4 0 1:17

Tytuł mistrzowski obronili zawodnicy raciborskiej Unii,
odnosząc komplet zwycięstw w turnieju. Wszystkie zespoły
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary od organizatora turnieju, którym był Gminny Zespół Oświaty, Kultury i
Sportu. Organizatorzy wręczyli również nagrody indywidualne, które otrzymali: Król Strzelców Adrian Wiktor
(Kietrz) – 6 bramek ,Najlepszy bramkarz Mateusz Nieckarz (Racibórz) Najlepszy zawodnik Michał Łoziński
(Prudnik) Naszą Gminę reprezentowali( w nawiasie
liczba zdobytych bramek): Mateusz Szymański, Mateusz
Gułaj (1), Mateusz Kwiatkowski (2), Karol Wanat (2), Jakub
Piecha (1),Łukasz Franczyk (2),Filip Taratuta, Wojciech Stosur (6), Kamil Śmiglewicz (1)
Grzegorz Hanusek
Echo Baborowa

UNIA RACIBÓRZ

BABORÓW

WŁÓKNIARZ KIETRZ
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IV T
urniej Sołectw
Turniej
Gminy Baborów
11 lutego Czerwonków gościł uczestników
turnieju warcabowo – szachowego, który rozegrany został jako kolejna impreza sportowa w
ramach IV Turnieju Sołectw Gminy Baborów.
W zawodach warcabowych wzięło udział 36 zawodniczek i zawodników. W kategorii kobiet na
miejscach medalowych uplasowały się:
1.Rydzik Anna
-Czerwonków
2.Goszczycka Żaneta -Tłustomosty
3.Polaszek Sylwia
-Tłustomosty
W kategorii mężczyzn pierwsza trójka
przedstawia się następująco: 1.Woźniak Tomasz Czerwonków, 2.Hanusek Mieczysław
Boguchwałów,3. Waliduda Mieczysław-Sucha
Psina
Klasyfikacja sołectw – warcaby:
Czerwonków 20+17=37 pkt - 7 pkt
Tłustomosty 13 + 15=28 pkt -5 pkt
Sucha Psina 24 + 0 = 24 pkt -4 pkt
Raków
14 + 4=18 pkt -3 pkt
Boguchwałów 13 + 0=13 pkt -2 pkt
Sułków 4 + 0= 4 pkt -1 pkt
W turnieju szachowym wzięło udział 28
zawodniczek i zawodników. Po trwających 4
godziny zmaganiach trzy pierwsze miejsca zajęli:
1.Kołcz Józef
-Tłustomosty

Turniej Sołectw
w piłce nożnej

2.Waliduda Mieczysław-Sucha Psina
3.Wanat Cezary
-Tłustomosty
Klasyfikacja sołectw – szachy:
1.Tłustomosty
6pkt
2.Sucha Psina
4pkt
Sułków
4pkt
4.Raków
3pkt
5.Boguchwałów
2pkt

6.Czerwonków
1pkt
Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu
w Baborowie składa serdeczne podziękowania mieszkańcom sołectwa Czerwonków za
wzorową organizację i ogromną pomoc w trakcie trwania zawodów oraz za przygotowanie
poczęstunku dla uczestników turnieju. Szczególne podziękowania dla p.Anny Rydzik.

3.Czerwonków 2
0
2:9
Zgodnie z regulaminem Turnieju w
meczu o miejsca V-VI spotkały się zespoły
Czerwonkowa i Sułkowa.
Czerwonków – Sułków
4:2
Dzięki tej wygranej sołectwo Czerwonków nie tylko uplasowało się na miejscu V
turnieju piłkarskiego , ale też zajęło V miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Sołectw.
W grach półfinałowych los skojarzył
Boguchwałów z Tłustomostami oraz Raków i Suchą Psinę. Szczególnie ważny był
drugi z półfinałów, gdyż jego zwycięzca mógł
zapewnić sobie II miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Sołectw (Raków) lub zniwelować różnicę punktową (Sucha Psina).
Na parkiecie tym razem lepszym zespołem
okazała się drużyna Suchej Psiny, choć w

trakcie rozgrywanego meczu emocje, niestety
nie tylko sportowe, brały górę nad rozsądkiem
i dobrą zabawą.
Półfinały:
Tłustomosty - Boguchwałów
1:2
Raków
- Sucha Psina
1:3
mecz o III miejsce
Raków – Tłustomosty
3:1
mecz o I miejsce
Sucha Psina -Boguchwałów
2:1
Tabela końcowa turnieju piłki nożnej:
1.Sucha Psina
8
2.Boguchwałów
6
3.Raków
5
4.Tłustomosty
4
5.Czerownków
3
6.Sułków
2
7.Księże Pole
1
Grzegorz Hanusek

25 lutego reprezentanci sołectw naszej gminy wzięli udział w turnieju piłki nożnej, który był
ostatnią imprezą sportową rozgrywaną w ramach IV Turnieju Sołectw Gminy Baborów.
Do turnieju zgłosiło się siedem sołectw, które w wyniku losowania podzielono na dwie grupy
rozgrywkowe .W grupie I padły następujące wyniki:
Raków
- Boguchwałów
2:2
Księże Pole
- Sułków
3:4
Raków
- Księże Pole
3:0
Sułków- Boguchwałów
1:4
Raków
- Sułków
2:1
Księże Pole
- Boguchwałów
2:6
W wyniku rozegranych meczy tabela grupy
przed grami finałowymi wyglądała następująco:
KLASYFIKACJA GENERALNA IV TURNIEJU SOŁECTW GMINY BABORÓW
1.Boguchwałów 3
7
12:5
2.Raków
3
7
7:3
3.Sułków
3
3
6:9
4.Księże Pole
3
0
5:13
W grupie II padły następujące rezultaty spotkań:
Czerwonków - Sucha Psina
0:6
Czerwonków - Tłustomosty
2:3
Sucha Psina - Tłustomosty
4:2
Po rozegranych spotkaniach tabela grupy II
ukształtowała się następująco:
1.Sucha Psina 2
6
10:2
2.Tłustomosty 2
3
5:6
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