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Jubileusz 120-lecia OSP w Bliszczycach

Jubileusz 120-lecia działalności, obchodziła 7 czerwca 2014 jedna z większych jednostek OSP w naszej gminie –
OSP Bliszczyce. Strażacy z Bliszczyc na
przestrzeni wielu lat swojej działalności,
zyskali sobie ogromną wdzięczność
mieszkańców wsi i gminy, broniąc ich od
ognia i wody, a także różnego rodzaju
klęsk żywiołowych.
W słoneczne przedpołudnie, na placu
przed miejscową strażnicą, na uroczystej
zbiórce w odświętnych galowych mundurach zgromadzili się zaproszeni goście,
członkowie miejscowej OSP, poczty
sztandarowe jednostek z naszej gminy
oraz zaprzyjaźnionych jednostek z Republiki Czeskiej.

Obecnych było wiele delegacji stowarzyszeń z pod znaku św. Floriana, władze
gminy, powiatu i województwa. Orkiestra, kilkadziesiąt granatowych mundurów zdobionych bielą koszul, tworzyło
rzadki obraz strażackiego jubileuszu.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem
zgromadzonych do parafialnej świątyni,
w której zostało odprawione uroczyste
nabożeństwo w intencji strażaków i ich
rodzin. Mszę świętą odprawił j ks. Proboszcz Marek Wcisło - kapelan Zarządu
Powiatowego oddziału Związku OSP RP
w Głubczycach. W wygłoszonej homilii
mówił o społecznej służbie strażaków,
ich zaangażowaniu, odwadze i ofiarności
w niesieniu pomocy w najbardziej dramatycznych momentach życia mieszkań-
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ców. Jako wzór do naśladowania przypomniał postać patrona strażaków, św.
Floriana – „człowieka wielkiej odwagi",
wzoru osobowego, do którego bliszczyccy druhowie starają się upodobnić. Tej
postawy uczy ich też fakt, że nieraz muszą stanąć twarzą w twarz z ludzkim nieszczęściem i cierpieniem. Bardzo wiele
wtedy od nich zależy - nieraz ludzkie życie, chociaż są też i takie bolesne momenty, gdy muszą pokornie pogodzić się
z własną bezsilnością, gdy człowiek nie
może już nic zrobić.
Po nabożeństwie, uczestnicy przeszli
w szyku marszowym z towarzyszeniem
orkiestry dętej, „mażoretek” i pocztów
sztandarowych ulicami Bliszczyc na plac
przed Wiejskim Domem Kultury, gdzie
odbył się apel jubileuszowy.
Na uroczystość przybyłi: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Opolu Andrzej Borowski, komendant powiatowy PSP Wiesław Kopecki, Starosta Powiatowy - Prezes Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP
Józef Kozina, Wójt Gminy Branice - Prezes Zarządu oddziału gminnego OSP RP
Maria Krompiec, Kierownik KRUS
w Głubczycach Józef Małek, Kapelan
Powiatowy i Gminny Ks. Proboszcz Marek Wcisło, Starosta SDH Uvalno Jan
Tkac, były starosta Gminy Uvalno Viteslav Odlożilik oraz reprezentacje jednostek OSP z Gminy Branice i zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Republiki Czeskiej (Uvalno, Brumowice). Uroczystość
prowadził Pan Stanisław Pleśniak,
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a musztrą reprezentacyjną dowodził komendant gminny Józef Orłowski.
Po złożeniu przez niego meldunku
o gotowości oddziałów do uroczystości
Andrzejowi Borowskiemu, na maszt
wciągnięto flagę związku i odegrano
hymn związkowy. Następnie Prezes OSP
Józef Nawacki przywitał wszystkich
przybyłych na uroczystość. a pan Stanisław Pleśniak przedstawił bardzo ciekawie obszerną historię jednostki OSP
Bliszczyce.
Z okazji jubileuszu i w uznaniu jej zasług, jednostka OSP w Bliszczyce odznaczona została najwyższym wyróżnieniem
związkowym - Medalem Honorowym
im. Bolesława Chomicza. Wyróżnienie to
wręczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu,
druh Andrzej Borowski.
Ponadto odznaczenia i medale otrzymali wyróżniający się w służbie druhowie.
− Medal Honorowy im. Bolesława
Chomicza:
Józef Nawacki - Prezes Zarządu OSP
Bliszczyce,

− Srebrny M eda l Za Za sług i
dla P o ża rn ict w a o t rzy ma li:
Adam Madera, Janusz Ziomko, Mariusz Mazurkiewicz.
− Brązowy Medal Za Zasługi
dla P o ża rn ict w a o t rzy ma li:
Grzegorz Żywina, Radosław Twardowski, Andrzej Magda, Tomasz Grimas.
− Odznaką Strażak Wzorowy zostali
wyróżnie:
Adrianna Wiewiórka, Jolanta Madera,
Rafał Oleszczak, Daniela Witek
(Republika Czeska), Bartosz Kasznia,
Mariusz Rapacz, Mateusz Rapacz,
Wiesław Cykowski, Marek Mularski,Piotr Lioterski, Grzegorz Olech,
Łukasz Pantak, Marcin Beleć, Michał
Beleć, Dawid Jeziorski, Mateusz Bryliński, Piotr Gruszka, Robert Kiszczyk, Piotr Łyczko.
− Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki
otrzymali także druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
Cykowski Dawid, Giec Przemysław,
Banek Bogdan, Forma Sylwia, Jaskuła Paulina, Churał Maciej, Cykowski
Maciej, Leśniak Dawid, Forma
Roman, Zygmunt Przemysław,
Dawiec Piotr.
− Za wysługę lat odznaczeni
zostali:
• 65 lat – Jaworski Jan Andrzej,
• 50 lat – Nawacki Józef, Rybka Kazimierz, Wilczyński Stanisław,
• 40 lat – Biasłek Henryk, Jucha Waldemar, Literski Wiesław, Synoś Marian, Weglarz
Marian,
• 35 lat –Literski Krzysztof,
Podkówka Marian,
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• 30 lat – Cykowski Wiesław, Dawiec
Bolesław, Leśniak Grzegorz, Literski
Jerzy, Pleśniak Stanisław,
• 20 lat – Paczko Bogusław,
• 15 lat – Literski Krystian, Rybka
Grzegorz,
• 10 lat – Ks. Probioszcz Marek Wcisło, Ks. Podkówka Mateusz, Churas
Remisław, Churas Mateusz, Churas
Adam, Giec Mateusz, Hass Zygmunt,
Herbut Grzegorz, Kantor Michał,
Kantor Artur, Morawiec Jarosław,
Mróz Rafał, Wilczyński Krzysztof,
• 5 lat – Czepczor Ariel, Jaskuła Jakub,
Kubiak Marcin, Szewczyk Rafał, Redel Piotr.
Strażacy z jednostki w Bliszczycach
dziękując za życzliwość i pomoc Wójt
Marii Krompiec przekazali jej statuetkę
strażaka z pamiątkową inskrypcją.
Z okazji jubileuszu list gratulacyjny dla
jednostki nadesłał opolski komendant
wojewódzki Karol Stępień, który odczytał Komendant PSP Głubczyce. Gratulacje, podziękowania i życzenia wszelkiej
pomyślności w służbie, życiu zawodowym i prywatnym złożyli również Bliszczyckim druhom w wystąpieniach okolicznościowych Maria Krompiec, Józef
Kozina, Andrzej Borowski, Wiesław Kopecki i Viteslaw Odlożilik.
Jednostka OSP Bliszczyce z okazji Jubileuszu, otrzymała prezent od Pani Wót
Gminy Branice - wyposażenie do odnowionej świetlicy strażackiej (stoły i krzesła). Starosta powiatowy przekazał bliszczyckiej jednostce pamiątkową statuetkę.
Uroczystość oficjalną zakończyła defilada druhów OSP i orkiestry dętej.
Po części oficjalnej, wszyscy uczestnicy udali się na obiad oraz poczęstunek
przygotowany przez miejscowe koło gospodyń wiejskich. Jednocześnie zaczął
się festyn strażacki, podczas którego odbyły się występy miejscowych przedszkolaków oraz zespołu „Impuls”. Jednostka OSP Branice przeprowadziła profesjonalny pokazy sprawności strażackiej, polegający na uwolnieniu zakleszczonej w rozbitym samochodzie ofiary
wypadku drogowego oraz następnym
ugaszeniu ogarniętego pożarem pojazdu.
Organizatorzy jubileuszu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom
i instytucjom które finansowo, rzeczowo
oraz własną pracą pomogły w organizacji
tej podniosłej uroczystości.
Obszerny fotoreportaż z uroczystości zostanie
zamieszczony w następnym numerze IB

Danuta Walecka
Janusz Kaczmarek
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 15 KWIETNIA DO DNIA 19 MAJA 2014 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Wspólnie z Burmistrzem Kietrza dokonaliśmy wstępnej analizy dokumentacji dotyczącej planowanego złożenia wspólnego wniosku do POIiŚ
w sprawie rekultywacji wysypisk śmieci i rozpoczęliśmy formułowanie wniosku aplikacyjnego i kompletowanie niezbędnych dokumentów .
2. W związku z nie wykonaniem postanowień nałożonej przez nas decyzji na właściciela nieruchomości we Włodzieninie (piaskownia), rozpoczęliśmy procedury wyegzekwowania właściwego usunięcia zmagazynowanych tam niesprawdzonych odpadów, polegające na wystawieniu
tytułu wykonawczego na usunięcie nagromadzonych tam odpadów z żądaniem wpłaty zaliczki tytułem częściowej rekompensaty kosztów
usunięcia odpadów. Zleciliśmy również przeprowadzenie rozszerzonego badania wody ze studni do której spływają wody powierzchniowe na
ujęciu we Włodzieninie. Badanie zlecono w celu sprawdzenia ewentualnego stanu zanieczyszczenia wody na tym ujęciu, na który wpływ
miałoby składowanie niezbadanych odpadów na terenie tej piaskowni. Pobrano również próbki ziemi z odpadem i obecnie badane są w laboratorium Uniwersytetu Opolskiego.
3. Zorganizowałam spotkanie dotyczące opracowania dokumentacji na Aglomerację Branice, którą mamy ostatecznie przedłożyć do końca
czerwca br. do Urzędu Marszałkowskiego. Z dawnej Aglomeracji wyłączyć możemy jedynie miejscowość Bliszczyce, wszystkie pozostałe
muszą w niej pozostać.
4. Zorganizowałam spotkanie w Branicach z Przedstawicielami Povodi Odry odnośnie planowanych przez Czeską stronę budowy zbiornika
„Nove Herminovy” oraz planowanych działań w obrębie miasta Krnova. Ustalono termin spotkania z mieszkańcami Bliszczyc i pozostałych
rejonów zagrożonych powodziami, na którym przedstawione zostanie przez Povodi Odry całe zamierzenie na dzień 17 czerwca 2014.
5. Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na eksploatację oświetlenia ulicznego. W związku z tym, że złożona oferta przekroczyła możliwości finansowe obecnego budżetu gminy, postępowanie unieważniono. Po unieważnieniu postępowania ponownie spotkałam się z Dyrektorem Zakładu Energetycznego w Opolu w sprawie negocjacji cenowych eksploatacji oświetlenia ulicznego. Uzgodniono, iż od maja br. usługę
tę sprawować będzie Firma TAURON za kwotę o ponad 5 tyś. złotych niższą niż zakładano na początku roku.
6. Podpisałam Akty Notarialne na: sprzedaż osobie fizycznej nieruchomości w Jędrychowicach, sprzedaż dla BS Namysłów nieruchomości
w Branicach (działka, na której obecnie jest chodnik do BS), przyjęcie jako darowizna od Skarbu Państwa w imieniu którego występuje Starosta Powiatu Głubczyckiego dwóch działek przylegających do zrekultywowanego składowiska odpadów w Branicach (drogi dojazdowe do tego
składowiska).
7. Dokonałam lustracji skutków krótkotrwałych silnych ulew w dniu 23 kwietnia w Lewicach (usuwanie naniesionych kamieni oraz oczyszczenie
zatorów w rowie głównym biegnącym przez wieś, czyszczenie łapacza przy świetlicy i 2 studzienek - robotnicy publiczni) i 28 kwietnia
w Branicach na ul. Grunwaldzkiej (usuwanie naniesionych kamieni i błota oraz oczyszczenie 3 studzienek – OSP Branice).
8. Uzgadniano z urbanistami zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
9. Zorganizowałam spotkania w sprawie organizacji 120 rocznicy powstania OSP w Bliszczycach i organizacji gminnych dożynek w Jakubowicach.
10. Od piątku wieczorem w dniach od 16 do rana 19 maja br. był ogłoszony alarm powodziowy.

INWESTYCJE I REMONTY:
1. Zorganizowaliśmy radę budowy łącznika przy ZGS. Budowa już jest na etapie zakończenia. Dodatkowo wykonuje się szereg prac nie ujętych
w dokumentacji. Wykonano również przebudowę części pomieszczeń szkoły przy małej sali gimnastycznej (likwidacja 3 pomieszczeń gospodarczych) w celu utworzenia dodatkowej klasopracowni oraz wymieniono 4 okna na korytarzu od stołówki w kierunku sali gimnastycznej.
Koszt całkowitego remontu tych pomieszczeń i montaż okien to kwota 29.207,14 złotych.
2. Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na tzw. „przykanaliki” w Branicach. Projektowaniem zajmie się
Firma „PROJEKT” Mirosław Bartocha z Nysy za kwotę 108.240,00 złotych.
3. Związku ze śmiercią projektanta kanalizacji sanitarnej w Boboluszkach i Wysokiej, przekazaliśmy posiadane, częściowo skompletowane dokumenty, nowej pracowni projektowej celem dokończenia projektu w Boboluszkach i wykonania projektu od początku w Wysokiej. Ta sytuacja powoduje przesunięcie w czasie rozpoczęcia inwestycji w tych wsiach.
4. Rozstrzygnęliśmy uproszczoną procedurę przetargowa na remont świetlicy w Jakubowicach. Remont świetlicy wykonywany będzie przez
miejscowa Firmę Pana Tomasza Gatnera. W ramach prac wykonane zostanie ocieplenie stropu, montaż nowych drzwi wejściowych, naprawa
kominka, malowanie budynku z zewnątrz, malowanie świetlicy wewnątrz, remont zaplecza kuchennego i budowa małej sceny.
5. 5.Zakończyliśmy remonty świetlic w:

− Wódce, gdzie zamontowano kominek wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza i lampami halogenowymi, poprawiono (uzupełniono malowanie) elewację zewnętrzną budynku. Koszt tego remontu to kwota: 11.439 złotych. Na ukończeniu jest układanie paneli w świetlicy. Pracę
przy panelowaniu wykonali mieszkańcy wsi we własnym zakresie, a koszty zakupu materiałów to środki Funduszu Sołeckiego.

− Boboluszkach, gdzie przeprowadzono remont kuchni (opłytkowanie i malowanie), a w głównej sali -remont podłogi (cyklinowanie i lakierowanie), wymiana instalacji elektrycznej, montaż kominka wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, lampami halogenowymi, wykonanie
lamperii z tynku mineralnego i malowanie ścian. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 16.403,01 złotych, z czego 8.155,69 złotych to środki
Funduszu Sołeckiego.

− Lewicach, gdzie pomalowano główną salę, klatki schodowe i WC. W świetlicy tej wymieniono również 2 okna w WC oraz wymieniono
wszystkie kompakty w toaletach.
6. Zakończono remont odcinka drogi w Wiechowicach. W ramach tego remontu wybudowano łapacz wraz z odprowadzeniem rurowym do studzienki (ok. 30mb), którą również przebudowano oraz wykonano drogę tłuczniową przy kościele aż do kapliczki cmentarnej. Wartość tego
zadania to kwota 25.220,30 złotych z czego 6.000 złotych to środki Funduszu Sołeckiego.
7. W trybie awaryjnym wybudowano nową studzienkę rewizyjną kanalizacji burzowej w zatoce autobusowej PKS w Lewicach, została ona
zniszczona przez ulewę, która miała miejsce pod koniec kwietnia br. Przedmiotową studzienkę oczyszczono i obudowano przepust pod drogą
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gminną, jak również ułożono półkrytka odprowadzające wodę z drogi przez rów do studzienki. Do wykonania został jeszcze cząstkowy remont nawierzchni asfaltowej również zniszczonej przez tę ulewę. Koszt remontu łącznie z nawierzchnią asfaltową to kwota 10.701,33 złotych.
8. Pomalowano już sanitariaty i brodzik oraz ściany boczne dużej niecki na Basenie Kąpielowym w Branicach. Obecnie po naprawie jednej zasuwy malowane jest dno dużej niecki.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Pod koniec miesiąca kwietnia wspólnie z Paniami z Koła Braniczanki zorganizowaliśmy w WDK Branice „spotkanie przy stole wielkanocnym”, na które zaproszono; pracodawców, przedsiębiorców, radnych, sołtysów, przedstawicieli kół emerytów z Branic i Uvalna oraz samorządowców z ościennych gmin a także z gminy Uvalno.
2. W ostatnich dniach kwietnia uczestniczyłam również w spotkaniu wielkanocnym w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Gołuszowicach. Spotkanie poprzedziło misterium wielkopostne w wykonaniu pensjonariuszy tego Domu. Z terenu Gminy Branice w tym
misterium z wielkim powodzeniem udział wzięli: Panie Dąbek z Bliszczyc, Pani Cieśla z Boboluszek, Pan Stroka z Włodzienina i Pan Panek
z Wysokiej.
3. Uczestniczyłam w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKS.
4. Brałam udział w posiedzeniu Powiatowego Związku OSP w Głubczycach.
5. Uczestniczyłam w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka w Turkowie i w uroczystościach 160 rocznicy powstania straży pożarnej w Głubczycach.
6. Uczestniczyłam w uroczystościach związanych z rocznicą zakończenia II wojny światowej oraz w przekazaniu pomieszczenia
w Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
7. Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Głubczycach.
8. Wspólnie z gminnym koordynatorem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora uczestniczyłam w spotkaniu z Panem Prezydentem RP i Panią Prezydentową w Opolu. Spotkanie dotyczyło oficjalnego uruchomienia tego projektu w woj. opolskim.

Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

III Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczo-Informatyczny „Na Płaskowyżu Głubczyckim”
12 maja br. roku już po raz trzeci odbył
się międzyprzedmiotowy konkurs na
„Płaskowyżu Głubczyckim”. Organizatorami i pomysłodawcami tego przedsięwzięcia są nauczyciele ze Szkoły Podsta-

W trzeciej edycji konkursu wzięło
udział 6 szkół powiatu głubczyckiego.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych. Do udziału
w konkursie przystępują 3-osobowe ze-

społy uczniów.
Uczniowie rozwiązywali test, przeprowadzili doświadczenie oraz przygotowali
prezentację multimedialną dotyczącą
wspomnianego obszaru. Poziom wykonanych zadań był bardzo wyrównany
i o zwycięstwie zadecydowały jedynie
jedno punktowe różnice.
Finaliści tegorocznego konkursu:
− Zespół Szkół w Lisięcicach (29 pkt./
78 %),
− Szkoła Podstawowa z Odziałem
Przedszkolnym w Uciechowicach (28
pkt. /75,6%),
− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi (26 pkt. /70,2%).
Serdeczne gratulacje !
Bożena Lewandowska
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

wowej we Włodzieninie. Konkurs odbywa się pod patronatem Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Głubczycach.
Celem konkursu jest popularyzowanie
wiedzy przyrodniczej, matematycznej
i informatycznej, wspomaganie uczniów
w praktycznym wykorzystaniu zdobytej
wiedzy, podnoszenie poziomu zainteresowania uczniów problemami środowiska
przyrodniczego naszego regionu. Tegorocznym motywem przewodnim był Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre –
Lewice.
5
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Przekazanie IZBY PAMIĘCI dla Gminnego Koła ZKRP i BWP w Branicach
17 maja w Branicach dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci Gminnego
Koła ZKRP i BWP w Branicach. Inicjatorami, oraz osobami aktywnie działającymi na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia byli: mł. chor rez. Krystian Isański reprezentujący ZŻWP w Opolu, pan
Marek Szyhyński przewodniczący Rady
Gminy Branice, Wójt Gminy Branice gospodarz imprezy pani Maria Krompiec,
prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRP
i BWP płk w st. spoczynku Stefan Szelka, przedstawiciel ZW ZŻWP ppłk rez.
Romuald Idzikowski, dyrektor Zespołu
Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach pani Alicja Alferowicz oraz nauczycielka,

przez jej gospodarza p. Wójt Branic Marię Krompiec, głos zabrał płk Szelka.
Przedstawił on zgromadzonym krótką historię działań wojennych na terenie południowej Opolszczyzny, oraz kombatantów i żołnierzy walczących w tych stronach w II Wojnie Światowej. W swoim
wystąpieniu zwrócił również uwagę, na
potrzebę kultywowania wśród młodzieży
pamięci o tamtych czasach, a ludzie
z tamtego okresu, którzy najbardziej
przyczynili się do odzyskania naszej państwowości, powinni być wzorem do
kształtowania postaw patriotycznych
wśród młodego pokolenia.
Kolejnym punktem imprezy było wrę-

pani Zenobia Majewska. W imprezie
uczestniczyło wielu zaproszonych gości
ze strony władz samorządowych, szkół
i instytucji wojskowych. Władze samorządowe reprezentowali: Burmistrz Głubczyc p. Jan Krówka, członkowie Rady
Powiatu p. Tadeusz Krupa i p. Benedykt
Pospiszyl oraz sołtys wsi Dzbańce p. Jan
Burakiewicz. Kombatantów i działaczy
organizacji kombatanckich reprezentowali: p. Jan Rzeszuciński, p. Józef Węgrzyn,
p. Henryka Magielska, p. Amelia Mamczur, przedstawicielami wojska i organizacji wojskowych byli: ppłk Janusz Wesołowski komendant WKU w Kędzierzynie -Koźlu, st. chor Stanisław Gawła z 10
B. log. z Opola, prezes ZW ZKRP i BWP
płk w st. spocz. Stefan Szelka, wiceprezes ZW ZŻWP ppłk rez. Antoni Chorzewski, członkowie ZW ZŻWP ppłk rez.
Romuald Idzikowski, p. Andrzej Jeziorowski, dyr. Muzeum historii uzbrojenia
10 SD Panc. p Mariusz Lewin. Obecni
również byli: dyr. Szkoły Podstawowej
we Włodzieninie p. Krzysztof Kinal, Arkadiusz Korusa ze Stowarzyszenia Krótkofalowców, p. Zofia Ryczkowskia
z KGW „Braniczanki”, dyr. Firmy
„Galmet” p. Robert Galara występujący
w mundurze 9 pułku Ułanów Małopolskich oraz ks. Michał Pieńkowski.
Po przywitaniu uczestników imprezy

czenie odznaczeń i wyróżnień którego
dokonał płk Szelka.
− Za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei miejsc pamięci walk i męczeństwa Narodu Polskiego i opiece
nad tymi miejscami - Srebrnym Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - odznaczono panią Amelię
Mamczur,
− Za pamięć i popularyzację czynu
zbrojnego gen. Berlinga i jego Żołnierzy - Jubileuszową „Złotą Odznaką 70
rocznicy Bitwy pod Lenino” - wyróżniono pana Macieja Isańskiego,
− W Uznaniu zasług na rzecz popularyzacji i krzewienia ruchu kombatanckiego oraz działania Związków Kom-
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batanckich - Dyplom Uznania dla
Gminy Branice - który odebrała pani
Wójt Gminy Maria Krompiec.
Uroczystości towarzyszyła impreza patriotyczna w wykonaniu uczniów ZG-S,
w trakcie której zgromadzonym gościom
zaprezentowane zostały pieśni i utwory
literackie, przypominające najważniejsze
wydarzenia z historii walk o wolność
i niepodległość Polski. Spektakl przygotowany pod kierunkiem p. Zenobii Majewskiej i p. Jadwigi Misiurki został entuzjastycznie przyjęty przez widzów,
a wśród sędziwych kombatantów dało się
zauważyć nawet łzy wzruszenia.
Kolejnym punktem programu było
zwiedzanie budynku w którym została
zorganizowana Izba Pamięci dla koła
ZKRPIBWP. Wójt Gminy, przedstawiła
zgromadzonym prezentację obrazującą
historię rewitalizacji budynku, jego stan
przed remontem, poszczególne etapy prac
oraz stan obecny i funkcje jakie spełnia
obiekt.
Swoje miejsce znajdzie tutaj również
część muzealna, w której znajdą się pamiątki dotyczące gminy, powiatu i regionu, oraz Izba Pamięci którą opiekować
się będzie koło ZKRP i BWP. Podczas
spotkania część uczestników przekazała
pamiątki na wyposażenie Izby Pamięci,
a także zobowiązała się do zasilania jej
w eksponaty muzealne.
Kończąc spotkanie pani Wójt zaprosiła
uczestników na poczęstunek, podczas
którego padła deklaracja stworzenia
w Branicach do końca roku Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wynika
to z potrzeby włączenia do społecznego
działania ludzi środowiska, któremu
energii do społecznej pracy nie brakuje.
Reasumując: piękna Patriotyczna Impreza, której cel: „przekazanie młodemu
pokoleniu tradycji wychowania w duchu
patriotyzmu”, został osiągnięty.
Romuald Idzikowski
Janusz Kaczmarek
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Brąz w województwie opolskim w lekkiej atletyce
W rozegranych w Lisięcicach powiatowych zawodach lekkoatletycznych, uczniowie Szkoły Podstawowej w Branicach w osiągali bardzo dobre wyniki. Zostali mistrzami w 4 konkurencjach. Kaja Sipel
oraz Jakub Żukowiecki zostali mistrzami powiatu w pchnięciu kulą.
Jakub Misiurka zajął 3 miejsce w biegu na średnim dystansie.
Podopieczni Bartłomieja Pleśniaka najlepsi byli również w rzucie piłeczką palantową. W kategorii chłopców złoto wywalczył Kuba Żukowiecki, najlepszą w kategorii dziewcząt ponownie była Kaja Sipel.
Kilka dni później w Opolu odbyły się Mistrzostwa Województwa
Opolskiego. Uczennica branickiej szkoły Kaja Sipel osiągnęła indywidualny sukces i wywalczyła brązowy medal w pchnięciu kulą.
Gratulacje!
Bartłomiej Pleśniak

Turniej brydżowy o Puchar Wójta Gminy Branice
W środę, 28 maja w Domu Kultury w Branicach, odbył się II
Otwarty Turniej w Brydżu Sportowym o Puchar Wójta Gminy
Branice. W szranki stanęło18 par z powiatów: głubczyckiego,
raciborskiego, k.-kozielskiego i jastrzębskiego. Wśród nich było
czterech brydżystów z Branic. Uroczystego otwarcia Turnieju
dokonała Wójt Gminy Branice, pani Maria Krompiec, wspólnie
z jego pomysłodawcą, panem Władysławem Lenartowiczem
oraz miejscowymi pasjonatami tej dyscypliny sportu.
Atmosfera i organizacja turnieju spotkały się z dużym uznaniem startujących, do czego niewątpliwie przyczyniły się wysiłki osób zaangażowanych w jego przeprowadzenie. Po stojących
na bardzo wysokim poziomie rozgrywkach, klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco.
Zwyciężyła para K. Góra - J. Sieczkowski – OMEGA Jastrzębie
Następne miejsca zajęli:
2. P. Bielecki -. J. Glenz – RSB Racibórz,
3. B. Broda – E. Dorosz – CHEMIK K-Koźle
W turnieju startowały także 2 pary mixtowe, które zajęły kolejno: 6 i 11 miejsce. Uczestnicy turnieju, przez cały czas jego
trwania mieli zapewniony bufet zaopatrzony w różnego rodzaju
napoje, słodycze i kanapki, o co zadbali Lucyna, Władysław
i Mieczysław Lenartowiczowie.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe oraz książki „Dzieje Branic” autorstwa Benedykta Pospiszyla, a wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami i materiałami promującymi Gminę Branice.
Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom które wsparły rzeczowo nasz turniej: Urzędowi Gminy w Branicach i Samodzielnemu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.
Do zobaczenia za rok.
Janusz Kaczmarek

Spotkanie z ukraińskim folklorem w branickim WDK
W piątek 6 czerwca br. w Domu Kultury w Branicach wystąpił ukraiński zespół folklorystyczny „TYSMENYCZANKA”.
W czasie półtoragodzinnego występu, ponad 40 osobowy zespół zaprezentował się w ciekawym repertuarze muzycznotanecznym w skład którego wchodziły tradycyjne ukraińskie

pieśni narodowe oraz dynamicznie wykonane tańce ludowe. Soliści wykonali również pieśni które towarzyszyły demonstrantom na Majdanie. Zespół przedstawił 6 różnych tańców ludowych. Barwny i różnorodny świat strojów ludowych reprezentujących różne regiony Ukrainy, odzwierciedlało bogactwo tamtejszej kultury i dało nam możliwość bliższego spotkania z ukraińską tradycją. Uwagę przyciągały zróżnicowane motywy zdobnicze, cała gama kolorów i haftów.
Zespół działa w Tyśmienicy, 9-tysięcznym mieście leżącym nad rzeczką Woroną w zachodniej Ukrainie
w obwodzie Iwanofrankiwskim (dawny Stanisławów),
oddalonym od niego tylko o 11 km.
Szkoda tylko, że tak mało mieszkańców naszej gminy
przyszło oglądać te wspaniałe występy. Mimo wcześniejszych informacji, w tym również przekazanych
przez księży, obecność mieszkańców była znikoma.
Dla tych co byli i gorąco oklaskiwali występy było to
piękne przeżycie, a dla niektórych wspomnienie przeszłości z życia na byłej polskiej ziemi kresów wschodnich.
Maria Krompiec
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Najmłodsi adepci wędkarstwa w gminie Branice
W niedzielę 1 czerwca 2014 r. z okazji
Dnia Dziecka Zarząd PZW Koło Branice
na prywatnym stawie Elżbiety i Tadeusza
Mańkiewiczów zorganizował zawody
wędkarskie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

otrzymał kołowrotek. Drugie miejsce
przypadło Małgosi Bedryj, która została
nagrodzona wędką teleskopową. Trzecie
trofeum – sygnalizator wędkarski – zdobył Miłosz Gwóźdź. Pozostali uczestnicy
otrzymali spławiki. Nagrody główne
ufundowane przez Koło PZW Branice
wręczyli: prezes Tadeusz Mańkiewicz
i członkowie zarządu: Ryszard Paradowski, Zdzisław Cieśla i Czesław Sokołowski.

Imprezę uatrakcyjnił grill oraz poczęstunek w postaci napojów, lodów i słodyczy ufundowanych przez Wójt Gminy
Branice Panią Marię Krompiec.
Dzieciom kibicowali rodzice, rodzeństwo oraz dziadkowie. Kolejne zawody
zapowiedziano na zakończenie wakacji,
tj. w ostatnią sobotę sierpnia. Jest więc
sporo czasu, aby się do nich przygotować!
Elżbieta Mańkiewicz

Zwycięzca zawodów ze swoją zdobyczą
Do konkursu przystąpiło 12 dzieci |
w wieku od 5 do 14 lat. Pierwsze miejsce
zajął Mariusz Gawroński. W nagrodę

Otwarcie łącznika między Szkołą Podstawową i Gimnazjumw Branicach
pieczne przejście wzdłuż budynku gimnazjum i szkoły podstawowej, przebudowę części pomieszczeń szkoły przy małej
sali gimnastycznej w celu utworzenia dodatkowej klasopracowni, wymieniono
4 okna na korytarzu pomiędzy stołówką
a salą gimnastyczną oraz zmodernizowano pracownię geografii i techniki.

29.05.2014r. po kilkumiesięcznych pracach budowlanych w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach uroczyście
otwarto łącznik między SP i Gimnazjum.
Przecięcia wstęgi i oficjalnego przekazania obiektu do użytku dokonały: Wójt
Gminy Branice Marią Krompiec, Dyrektor ZGS w Branicach Alicja Alferowicz
i Przewodnicząca SU Gimnazjum Emilia
Gospodarczyk.

Łącznik ten umożliwi bezpieczną
i komfortową komunikację pomiędzy budynkiem głównym gimnazjum, a salami
gimnastycznymi i stołówką. Do tej pory
uczniowie mogli przemieszczać się po-

Janusz Kaczmarek

między tymi obiektami, bądź po odkrytym terenie boiska szkolnego, bądź pod
osłoniętym jedynie dachem poprzednio istniejącym łącznikiem,
co zwłaszcza w sezonie jesiennozimowym wiązało się z ryzykiem
przeziębienia.
W trakcie prac remontowych
i modernizacyjnych w tym roku
w ZS-G wykonano również: bez8

Informator Branicki

Nasze przedszkole jest dobre na wszystko,
Na upał mróz i wietrzysko,
Uczy nas czytać i liczyć,
Tańczyć rysować i ćwiczyć.
Wszyscy się świetnie bawimy,
Ostatki zawsze obchodzimy.
Mikołaj co roku tu gości,
Pikników nam każdy zazdrości.
Pytacie jaka jest tego przyczyna?
My wszyscy to jedna rodzina!

DLACZEGO MY? :)
1.

My też jesteśmy rodzicami. Jak każdy rodzic dbamy o to aby nasze dzieci miały jak najlepsze warunki do
rozwoju.

2.

Nasze przedszkole i jego oddziały są idealnie położone, znajdują się w cichej, zielonej okolicy, jednocześnie dojazd do nas jest bardzo prosty i wygodny.

3.

Nasza kadra pedagogiczna jest wszechstronnie wykształcona oraz bardzo doświadczona – jest w stanie
efektywnie przekazać wiedzę oraz przygotować dzieci do szkoły. Pracujemy różnymi metodami dostosowując je do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, gdyż mamy świadomość że nie ma jednej skutecznej metody w wychowaniu. Nasi nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje : pedagog specjalny, neurologopeda, logopeda, specjaliści w zakresie wychowania fizycznego, oligofrenopedagog.

4.

Zapewniamy BARDZO KOMPLEKSOWY program edukacyjny – począwszy od zaplanowanych zajęć
zgodnie z założeniami podstawy programowej i programów wychowania przedszkolnego nasze dzieci
uczęszczają na zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika i taniec, zajęcia kulinarne, zajęcia plastycznotechniczne, ćwiczenia praktyczne.

5.

Dbamy aby dzieci odpowiednio dużo czasu spędzały na świeżym powietrzu – mamy piękne duże ogrody
przystosowane do wspaniałej zabawy.

Świetnie zorganizowana współpraca z rodzicami przynosi korzyści naszym placówkom. Udział rodziców
w naszej działalności pozwala zrozumieć zasady naszego funkcjonowania, nasze problemy i specyfikę działania. Nie postrzegamy rodziców jak „niechcianych petentów” lecz jak cennych Partnerów. Rodzice naszych
wychowanków mają przyjazny stosunek do naszych przedszkoli są współodpowiedzialni za jego funkcjonowanie nie żałują czasu i środków na polepszenie i uatrakcyjnienie jego działalności.
Rodzina i przedszkole to dwa środowiska które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego
oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE OSIĄGAMY TEN CEL
OTWIERAJĄC SZEROKO DRZWI NASZEJ PLACÓWKI.

E. Jamrozik, D. Pikuła,
M Mikołajczyk, K. Kukuczka,
E. Bednarz-Karasiewicz, M. Barszczewska.
nauczyciele Publicznego Przedszkola w Branicach.
9

Informator Branicki
Zarządzenie Nr 29G/14
Wójta Gminy Branice
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy „Fala” w Branicach w sezonie letnim 2014r.
Na podstawie ustalenia art. 30 ust. 3 i 4 ust. z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 46
poz. 2000 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000r. z późn.
zm.)
Wójt Gminy Branice zarządza, co następuje:
§1
Ustalić na sezon letni 2014r. ceny biletów wstępu na basen kąpielowy „Fala” w Branicach w podanych poniżej wysokościach:
a) bilet normalny – cena 5 zł dla wszystkich powyżej 18 lat,
b) bilet ulgowy – cena 3 zł dla wszystkich do 18 lat,
c) bezpłatnie dla dzieci do 1,5 lat pod opieką rodziców,
d) dla posiadaczy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora – 2 zł. od osoby, z zastrzeżeniem § 1 punkt c).
§2
1. Bilety sprzedawane mają być za pomocą kasy fiskalnej.
2. Biletem jest paragon z kasy za pomocą, której pobiera się opłatę za wstęp do obiektu.
3. Zakupione bilety należy zachować do kontroli.
§3
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 4 czerwca 2014 roku
zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1/ działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz z udziałem 4/16 części we
współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha opisanej w KW OP1G/00038405/1.
2/ działka nr 149/38 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz z udziałem 4/16 części we
współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha opisanej w KW OP1G/00038405/1.
3/ działka nr 149/40 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz z udziałem 4/16 części we
współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha opisanej w KW OP1G/00038405/1.
4/ działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz z udziałem 4/16 części we
współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha opisanej w KW OP1G/00038405/1
2. Opis nieruchomości:
− przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Działki maja powierzchnie wyrównaną, kształt – regularny czworokąt. Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna występuje na działkach sąsiednich. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę
nr 149/50 i działkę nr 149/51 opisaną w KW OP1G/00038406/8, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu
i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiących działki nr 149/34, 149/38, 149/40 i 149/50 pasem
o szerokości 5 m wzdłuż granicy z działką 149/16.
3. Wartość n/w nieruchomości:
1/ Działka Nr 149/34 - 1.637,50 zł.
2/ Działka Nr 149/38 - 1.637,50 zł.
3/ Działka Nr 149/40 - 1.637,50 zł.
4/ Działka Nr 149/41 - 1.637,50 zł.
4. Wadium dla każdej działki wynosi: 328,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Pełna treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, wersja skrócona zostanie umieszczona na łamach gazety lokalnych: Informator Branicki.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

INFORMACJA
Opłata za śmieci.
Przypominamy mieszkańcom, że opłata za gospodarowanie odpadami powinna być wnoszona bez wezwania
do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (opłata za czerwiec powinna być wniesiona do 15 czerwca)
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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651zpóźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i położenie:
Działka nr 157 o pow. 0.1385 ha opisana w KW OP1G/00023178/2 położona we wsi Posucice
Lokal nr 1.
1. Opis nieruchomości:
− Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalno - użytkowym Nr 17, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytkowej: 74,00m2
wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 157. Do lokalu przynależy pomieszczenie na parterze o pow. 5,50 m2
2. Udział w nieruchomości wspólnej - 2784/10000
3. Cena ułamkowej części działki 2930,44 zł
4. Wartość lokalu 23999,56 zł
5. Koszty przystosowania 930,50 zł
6. Cena nieruchomości łącznie 27860,50 zł
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność bezprzetargowo.
Lokal nr 2
1. Opis nieruchomości:
− Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalno - użytkowym Nr 17, kilkurodzinnym na I piętrze o pow. użytkowej:
84,40m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 157.
Do lokalu przynależy pomieszczenie w bud. gospodarczym o pow. 15,80 m2.
2. Udział w nieruchomości wspólnej - 3508/10000
3. Cena ułamkowej części działki 3692,52 zł
4. Wartość lokalu 29403,48 zł
5. Koszty przystosowania 930,50 zł
6. Cena nieruchomości łącznie 34026,60 zł
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność bezprzetargowo.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996
roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 157 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
Z dniem 23 lipca 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 01.07.2014 r. oraz na łamach gazet lokalnej Informator Branicki.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 04 czerwca 2014 roku
zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1.Działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 położona w miejscowości Wysoka 19/1.
2.Opis nieruchomości:
−Lokal mieszkalny Nr 1 położony w budynku wielorodzinnym Nr 19 na parterze pow. użytkowej: 35,20 m2 wraz z udziałem w działce
siedliskowej Nr 11/4 wynoszącym 1200/10000. Działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
1. Wartość lokalu 10.542,36 zł.
2. Cena ułamkowej części działki - 2.267,64 zł.
3. Koszty przystosowania 1.078,30 zł
4. Cena nieruchomości łącznie - 13.888,30 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach
gazety lokalnej Informator Branicki.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Model Triathlon Opawa

W maju 2014r.

W sobotę, 12 lipca 2014 roku w okolicach Opawy, po polskiej i czeskiej stronie
granicy odbędzie się w międzynarodowy wyścig „Triathlon Model - Triathlon Opawa” Nazwa zawodów pochodzi od tytularnego sponsora - szwajcarskiej firmy Model Obaly (Opakowania) w Opawie. Wyścig ten jest jedną z eliminacji Pucharu
Czech w triathlonie olimpijskim i Międzynarodowym „Triathlon Cup 2014”, organizowanych w kategorii młodzieżowej.
Wyścig jest również przeznaczony dla szerokiego grona uczestników.

Urodzili się
1. Wiewiórka Maciej - Lewice.
2. Starzycki Krystian - Włodzienin.
3. Mazur Karol - Włodzienin-Kolonia.
4. Micek Mikołaj - Posucice.
5. Leszczyński Oskar - Branice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Wasylów Kamil (Bliszczyce)
- Cisakowska Ewelina (Dobroszów).
2. Tokarz Bartosz (Branice)
- Juroszek Anna (Branice).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!
W zawodach spodziewany jest udział reprezentacji czeskich mistrzów triatlonu,
jak i zawodników ze Słowacji, Polski i innych krajów. Start i centrum wyścigu będzie miał miejsce nad Srebrnym Jeziorem w Opawie.
Zawodnicy głównych kategorii, najpierw będą uczestniczyć w pływaniu na 1,5
km w dwóch okrążeniach, a następnie przesiądą się na rowery aby pokonać do 4
okrążeń na trasie Karlowe, Wawrowice, Wiechowice, Dzierzkowice - Polska, Drukowi, Wawrowice i Karlowe o łącznej długości 44 km. Trasa rowerowa łączy się
z trasą do biegania. Trasa biegnie po szlaku rowerowym ponownie przez Karlowe,
gdzie zawraca na drugą stronę rzeki, a następnie przebiega przez tereny działkowe.
Zawodnicy na trasie o długości 10 km muszą wykonać trzy okrążenia z metą nad
Srebrnym Jeziorem.
Oprócz głównego wyścigu, stanowiącego jedną z eliminacji w Pucharze Czech
w triathlonie olimpijskim, który rozpoczyna się o godzinie 1430, organizatorzy przygotowali trasy dla siedmiu kategorii dzieci i młodzieży.
Długości i stopień trudności tych tras zostały zredukowane proporcjonalnie do
wieku uczestników. Start pierwszych kategorii dziecięcych rozpocznie się o godz.
930. O godzinie 1700 rozpocznie się wyścig publiczny i sztafety.
Wyścig poprowadzi Stanisław Bartušek z Telewizji Czeskiej.
Twarzą wyścigu jest ośmiokrotny zwycięzca czeskiej ankiety „Triatlonista roku”
Filip Ospalý (na zdjęciu), obecnie najlepszy czeski triatlonista, który jest wielokrotnym mistrzem Czech, zdobywcą Pucharu Świata, mistrzem Europy i posiadaczem
najlepszego czasu na trasie Ironmanna (3,8 km pływanie, 180 km na rowerze
i 42.195 km biegu) poniżej 8 godzin.
Organizatorzy spodziewają się obecności dużej ilości widzów po obu stronach
granicy.

Odeszli
1. Lenartowicz Helena - lat 79, Lewice.
2. Kowalcze Stanisław - lat 84, Wysoka.
3. Kodura Anna - lat 71, DzbańceOsiedle.

Cześć Ich pamięci !

W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest
6810 mieszkańców,
w tym 3491 kobiety.
W maju 2013 r. było nas
6876 osób.

Więcej informacji na www.triatlonopava.cz
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