
GKT Cyrkino ma zaszczyt przedstawić: Komunikat ostateczny XXXIV PoWino 

 

Czas i Miejsce: 12.01.2023 (czwartek) godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 41 
im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach. Jesteśmy dla Was dostępni na miejscu 
od 16.00.  
Uprasza się natomiast o wcześniejsze zerknięcie na listę startową, gdzie minuta 00 
to godzina 17.00. Należałoby zatem być na tyle wcześnie, żeby się zapisać i rozgrzać, 
ale nie stać nam nad głową 2 godziny (będziemy mieli co robić). 
 

Wpisowe: Z przyjemnością stwierdzamy: Jest Was tylu, że gdybyśmy je brali, można by z tego 
żyć, a tak pójdziemy z torbami. Świnka skarbonka w biurze zawodów (jest głodna, 
choć nie wygląda) pozwoli Nam kolejną edycję stworzyć jeszcze wspanialszą. 
 

Na miejscu: Przy braku miejsc parkingowych na ul. Kormoranów, proponujemy ul. Biegusa.  
Na terenie szkoły parkingu dla uczestników nie ma. Sekretariat znajdziecie 
w świetlicy szkolnej (od głównego wejścia na prawo). 
 

A tam: A tam w świetlicy i okolicy czekają na Was jak zawsze uśmiechnięci organizatorzy, 
którzy przyjmą z radością Wasze zgłoszenie, oraz odpowiedzą na pytania, rozwieją 
wątpliwości, 
sprawdzą czy niepełnoletni uczestnik ma zgodę rodzica i czy bije od Was blask. 
 

Pot, brud i łzy: Długości tras obliczone po optymalnym wariancie. I tak: 
A – 4600m 23 PK; B – 3300m 15 PK; C – 1800m 12 PK; R – 1500m 9 PK  
 

Ważne: Puszka CLEAR w pierwszym boksie służy do wyczyszczenia chipa, 
puszka  CHECK w drugim boksie do sprawdzenia go, oraz w momencie startu puszka 
START po trzecim boksie.  
Po zaliczeniu punktu 99, należy odbić jeszcze puszkę META (oznaczoną na mapie 
podwójnym kółkiem) i spokojnym krokiem udać się do świetlicy, gdzie czekają nadal 
uśmiechnięci i radośni organizatorzy - sczytamy chip i uzyskamy wynik. 
 

Start i meta (trójkąt i podwójne kółko), są w terenie oflagowane odpowiednimi napisami. 
 

Prośba: Chcemy Was wszystkich (albo więcej) zobaczyć na edycji 9 lutego, więc prosimy 
o uwagę przy przekraczaniu ulic, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i rozsądek.  
A do najmłodszych (i nie tylko) prosimy: im więcej świecących i odblaskowych 
gadżetów przyniesiecie tym lepiej. Świećmy się jak Choinki, bądźmy widoczni dla 
wszystkich, niech wiedzą i widzą jak się biega w Gliwicach.  
 

I jeszcze: Strzelajmy fotki, (może ktoś ma drona?), udostępniajmy. Wszelkie uwagi,sugestie 
mile widziane, byśmy stworzyli coś wyjątkowego. 
 

Koniec: To jeszcze nie koniec... 
 

  
  
  
  

Ślimaki:  Nic się nie stało, wyruszycie w innej minucie 
 


