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Konkursy Świąteczne
Na początku nowego roku kalendarzowego w naszej gminie odbyły się dwa
interesujące konkursy dla mieszkańców.
Pierwszy z nich zorganizowany został
przez CK WERSALKA. Zadanie konkursowe polegało na przesłaniu zdjęć,
których motywem głównym było drzewko świąteczne. Pakietem gminnych gadżetów oraz publikacją „Wszystko zaczęło
się w Gminie Branice” nagrodzono autorów siedmiu najpiękniejszych zdjęć.
Gratulujemy!
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Drugi konkurs zorganizowany został przez Urząd Gminy.
Mieszkańcy wszystkich miejscowości znajdujących się na terenie naszej gminy, mogli zgłaszać zdjęcia w konkursie na najpiękniej udekorowaną/oświetloną posesję. Komisja konkursowa
postanowiła nagrodzić równorzędnie dwa zgłoszenia, których

autorzy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł.
Okres świąteczny powoli dobiega końca. Nacieszymy nasze
oczy jeszcze przez chwilę tymi wyjątkowymi dekoracjami.
Redakcja

Dekoracja poseji Państwa Piwek w Wódce

Dekoracja poseji Państwa Zdaniak w Dzbańcach- Osiedle

Wręczenie nagród Państwu Zdaniak

Wręczenie nagród Państwu Piwek
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Remonty, inwestycje, modernizacje.
Remonty w Szkole Podstawowej w Branicach
W grudniu 2020 r. rozpoczął się remont pokoju socjalnego
pracowników obsługi, którzy samodzielnie wyrównali i pomalowali ściany pomieszczenia.

Prace rozpoczęły się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.
Jedną z pierwszych i najważniejszych była wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego o powierzchni blisko 200 m2.

Pod koniec grudnia rozpoczęły się prace wyburzeniowo – remontowe głównego korytarza na parterze w starej części szkoły.
Po dwóch tygodniach zwiększona została przestrzeń korytarza,
a tym samym bezpieczeństwo i możliwości komunikacyjne.

Również w listopadzie nastąpiła rozbiórka starych płytek na
placu wewnętrznym szkoły, która została wykonana przez naszych pracowników.

Pod koniec listopada odmalowali oni również lamperie na
parterze w nowej części szkoły.

W okresie ferii zimowych odnowione zostały również powierzchnie ścian sekretariatu, korytarza i gabinetu dyrektora.
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W jednej z sal lekcyjnych wymieniona została wykładzina
podłogowa.

stolarki drzwiowej, również w starej części szkoły, oraz montaż
aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim.

W starej części szkoły rozpoczął się kompleksowy remont
świetlicy, w której usunięta została, wiekowa już konstrukcja
sufitowa, zamontowane zostało ocieplenie, a dalsze prace polegać będą na montażu nowego sufitu z płyt gipsowych oraz gładzeniu i malowaniu ścian. Ponadto zaplanowana jest wymiana

Za wszystkie wykonane prace dziękujemy naszym pracownikom oraz brygadzie remontowo – budowlanej Urzędu Gminy
Branice. Gorące podziękowania składamy również dla Wójta
Gminy Branice za przychylność i pomoc.
Dyrekcja SP Branice

Ferie zimowe w SP w Branicach
W tym roku szkolnym, zarówno nauka jak i ferie zimowe dla
dzieci odbyły się w innej niż zazwyczaj formie. Jako szkoła
podstawowa dostaliśmy zielone światło, by zorganizować czas
wolny dla naszych uczniów podczas tegorocznych ferii.
Od 4 stycznia zawitała do nas grupa dzieci z klas I-IV. Każdego
dnia czekały na nich inne, ciekawe zajęcia.

Pierwszego dnia dzieci przygotowały piękne maski karnawałowe, które przydały się na kolejny dzień półkolonii, a dokładnie
na bal karnawałowy. W drugi dzień bawiliśmy się więc na balu,
uczestnicząc w różnych grach i zabawach. Nie zabrakło smakowej waty cukrowej i popcornu, które dzieci uwielbiają. Jeśli
ferie w szkole to i sport. Przeciekawe zabawy sportowe to trzeci
dzień naszych feryjnych spotkań. Okazuje się, że dzieci bardzo
tęsknią za aktywnością sportową, dlatego z radością przystąpiły
do zabaw ruchowych. I o to chodziło!
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Ten trudny sport, dla wielu okazał się być sporym wyzwaniem.
Oczywiście, udało się – najważniejsza jest odwaga i stawianie
czoła nowym wyzwaniom.

W kolejnym dniu, w czasie zajęć plastycznych uczniowie uruchomili swoje pokłady wyobraźni i zrobili piękne ramki na zdjęcia, które były integralną częścią niespodzianki w ostatnim dniu
półkolonii. A mianowicie w piątek, dzieci zaprosiliśmy do foto
budki, gdzie każde otrzymało swoje niepowtarzalne, śmieszne
zdjęcie, które zostanie wklejone do ramki. Będzie to pamiątka,
którą każdy uczestnik zabierze ze sobą do domu. Pierwszy tydzień półkolonii zakończyliśmy dniem kinowym, oczywiście
z ciepłym popcornem prosto z maszyny.
Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy bardzo kolorowo i radośnie.
Zaprosiliśmy dzieci do malowania farbami, ale tym razem na
folii palcami na świeżym powietrzu. Ich dzieło można podziwiać przed szkołą, rozwieszone między drzewami.

Kolejny dzień naszych zimowych spotkań to zadania kulinarne, a jednocześnie hobby, którym chcemy zarazić uczniów.
Uczestniczyli oni w profesjonalnych warsztatach w pieczeniu
ciastek. Pani z kuchni dokładnie opowiedziała dzieciom na
czym polega cała tajemnica dobrego ciasta, a później pokazała
sztukę wykonania pięknych kształtów. A które dziecko nie lubi
ciasteczek?

Następną pasją dla każdego mogą stać się auta RC. Dzieci
najpierw budowały tor przeszkód dla samochodów RC, a później próbowały je pokonać specjalistycznymi pojazdami. Zadanie, wbrew pozorom łatwe, ale wymaga koncentracji i dużych
umiejętności sprawnego sterowania autem.

Od razu naokoło zapanowała radosna atmosfera. Niesamowita
kolorowa przygoda zakończyła się spacerem do „Ziarenka”,
gdzie bawiliśmy się na całego. Wiele dzieci mogło pierwszy raz
w swoim życiu spróbować sił w wspinaniu się na ściance.
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Najważniejsze by poznawać nowe sposoby spędzania czasu,
mogące stać się hobby na całe życie. A może ktoś odkryje
w sobie jeszcze inny talent? Przed nami wiele ciekawych chwil,
a nasze spotkania na półkolonii przypomniały i udowodniły znany już fakt, że dobrze jest być w szkole.
Bardzo dziękujemy Paniom ze szkolnej kuchni za przygotowanie posiłków i przekąsek, które każdego dnia czekały na dzieci.
Składamy też podziękowania dla zaprzyjaźnionego „Ziarenka” –
s. Magdzie i p. Agnieszce Surma za współorganizację półkolonii, udostępnianie uczniom sal i wyposażenia. Dziękujemy też
wszystkim nauczycielom, którzy opiekowali się dziećmi i organizowali zajęcia dla uczestników półkolonii.
Szkoda, że ferie zimowe trwają tylko dwa tygodnie
Organizatorzy półkolonii w SP w Branicach

„Wszystko zaczęło się w Gminie Branice”
nice”. „Sławny Wład ysła w
d z iel n y
i powstanie Włodzienina” to autorska legenda Łukasza
Kleszcz yńs kiego ,
ucznia klasy VII
Szkoły Podstawowej
we Włodzieninie,
który
zwyciężył
w kategorii dzieci,
natomiast „Branicki
Smok”, to baśń autorstwa pani Anety
Pająk, zwyciężczyni
w kategorii młodzież
i dorośli.
Głównymi celami
konkursu było: za- Aneta Pająk - laureatka w kategorii młodzież
i dorośli, Łukasz Pantak - członek jury
chęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do prezentowania talentów literackich, rozwijanie wyobraźni twórczej, wyrabianie wrażliwości literackiej
oraz promocja gminy Branice.
Mam nadzieję, że to nie koniec przygody z opowiadaniami
wydanymi pod zbiorczym tytułem „Wszystko zaczęło się
w Gminie Branice”, że powstaną kolejne tomy, które za kilka lat
ozdobią niejedną domową biblioteczkę. Może teksty tegorocznych zwycięzców zainspirują kogoś, zainicjują kolejne działania
i staną się wstępem do dłuższej historii, którą opowiedzą
w przyszłości kolejni twórcy.
Łukasz Pantak
CK WERSALKA w Branicach

Przed samymi świętami Bożego Narodzenia na świat przyszło
długo wyczekiwane dziecko. Publikacja pt. „Wszystko zaczęło
się w Gminie Branice” finalizująca konkurs literacki ogłoszony
w styczniu 2020 roku przez CK WERSALKA, pod patronatem
wójta gminy Branice. Cały projekt trwał prawie rok. Od ogłoszenia, przez nadsyłanie prac, wybór jury, korektę, oprawę graficzną, skład, aż do wydruku.
W książeczce znajdziemy 2 teksty, których akcja (według regulaminu konkursu) dzieje się na terenie gminy Branice i które
rozpoczynają się od słów „Wszystko zaczęło się w Gminie Bra-
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Młodzi konstruktorzy w CK „Wersalka”
W trakcie tegorocznych ferii zimowych Centrum Kultury
„Wersalka” w Branicach zaprosiło grupę dzieci do udziału
w całodniowych warsztatach naukowych i robotyki LEGO.
Warsztaty te były kontynuacją i pewnego rodzaju bonusem do
spotkań, które odbywają się u nas już od ponad 1.5 roku. Niestety, ze względu na obostrzenia sanitarne w zajęciach mogła
wziąć udział bardzo ograniczona liczba uczestników.
Dzieciaki razem z prowadzącymi (firma RoboTom) w ciągu
siedmiu godzin zbudowały niesamowitą makietę ekomiasteczka. Do dyspozycji mieli ponad dwadzieścia tysięcy
klocków LEGO! My, dorośli nie mogliśmy wyjść spod wrażenia
tego co z godziny na godzinę pojawiało się na stole. Młodzi
konstruktorzy stworzyli pojazdy poruszające się po torach, baseny, eko-wyspę, budynki z panelami fotowoltaicznymi, ruchomy
diabelski młyn a nawet wieżę zegarową zasilaną ziemniakiem!
Jak powiedział prowadzący, pan Sławek: "Dzieci rozwijają na
tych warsztatach swoje zdolności manualne, poprawiają logicz-

ne myślenie i uczą się w prosty, przyjazny dla nich sposób obsługiwać rzeczy, które dla niektórych dorosłych są abstrakcyjne".

Brawo młodzi konstruktorzy! Jesteśmy z Was bardzo dumni!
Łukasz Pantak CK WERSALKA
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Leć Kolędo w świat ...
Grudzień to miesiąc wyczekiwany przez nas wszystkich,
a szczególnie przez najmłodszych. Jest to czas bardzo pracowity
z przecudowną atmosferą, czas przygotowań, wyczekiwania,
radości i śpiewu.
W tym roku niestety, z uwagi na epidemię przedszkolaki tego
wyjątkowego czasu nie mogły przeżywać bezpośrednio ze swoimi rodzicami, czy dziadkami. Wszystkie wydarzenia można
było zobaczyć na stronie przedszkolnego Facebooka, była to
inna forma przekazu, która jak mamy nadzieję nie wpłynęła
negatywnie na piękno całego wydarzenia.
Jednym z wielu, które można było zobaczyć na naszej stronie
FB był występ dzieci z grupy starszaków. Brały one udział
w konkursie kolędowym organizowanym przez Fundację ,,Pałac
Wysoka” i zaśpiewały kolędę pt ,,Leć kolędo w świat”, za co
zostały nagrodzone dyplomami i słodkościami.
Aby podkreślić wyjątkowy charakter Świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnie jak co roku, w naszym przedszkolu odbyły się
jasełka. Dzieci w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz
w scenografii nawiązującej do Betlejem, przedstawiły sceny
narodzin Jezusa Chrystusa. Wśród śpiewu aniołów, do żłóbka
przybyli rozradowani i pełni werwy pastuszkowie. Nowo narodzonemu Dzieciątku, pokłony złożyli także Królowie i dzieci.
Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami i pastorałkami.
Przedszkolaki świetnie wcieliły się w swoje role.

Kolejnym wydarzeniem była Wigilia, która w tym roku odbyła
się 18 grudnia. Na początku pani dyrektor złożyła dzieciom
i pracownikom przedszkola życzenia, oraz symbolicznie podzieliła się opłatkiem. Było wspólnie kolędowanie, po którym zasiedliśmy do obiadu wigilijnego. Pod choinką czekały na wszystkich słodkie upominki oraz prezenty. Przedszkolaki z ciekawością, radością i wypiekami na twarzy rozpakowywały i ustawiały zabawki na półkach przedszkolnych.
Bardzo zachęcamy rodziców do śledzenia informacji na naszej
przedszkolnej stronie na Facebooku, nie zapominajcie o łapkach
w górę.

Jeszcze na koniec pragniemy pochwalić się sukcesem naszego
przedszkolaka - Milenki Sagan, która w wojewódzkim konkursie plastycznym organizowanym dla przedszkolaków przez
Kuratorium Oświaty w Opolu zajęła zaszczytne III miejsce.
Gratulujemy!
Kochani z Nowym Rokiem życzymy….
Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość,
miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń,
a gdy się one już spełnią,
niech dorzuci garść nowych marzeń,
bo tylko one nadają życiu sens!
Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach
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Raport z boisk ...
seniorskiej. Należy im tylko życzyć dużo wytrwałości, pracy
i pokory w podejściu do dorosłej piłki.
Dużym problem w rundzie jesiennej okazał się brak szerokiej
kadry i posiadania w niej drugiego bramkarza.
Wiadomo już, że zespół zostanie wzmocniony w obronie, a swoje szanse w bramce otrzymać powinien również kolejny ze zdolnych juniorów – Olaf Zogata (16 lat). Jest również nadzieja na
powrót do drużyny gracza, który już u nas występował w czasach, gdy graliśmy na poziomie klasy okręgowej. Jeżeli się uda,
będzie to duże wzmocnienie i nie lada gratka dla kibiców.
Najważniejszym w dalszym ciągu będzie jednak stawianie na
swoich wychowanków.
Zespół zaplanował rozegranie sparingów z: Ruchem Zubrzyce,
LZS Lisięcice, Włókniarzem Kietrz oraz FK Uvalno (Czechy).
Ze względu na obostrzenia, plany zapewne trzeba będzie płynnie
korygować.
MeRe
Bram
Pkt Zw
Po
W klasie B reprezentują nasz region Zryw Wysoka oraz Rolcze
m
ki
nik Lewice.
14 31 9 4 1 36:20
MeZ Re
BramDrużyna
Pkt
Po
14 30 9 3 2 54:15 Lp
cze
w m
ki
14 28 9 1 4 40:32 1 LZS RUCH ZUBRZYCE
11 27 9 0 2 62:18
14 25 8 1 5 36:28 2 LZS POGOŃ WOJNOWICE
11 27 9 0 2 43:15

Okres zimowy zazwyczaj to pracowita przerwa między rozgrywkami w seniorskich drużynach piłkarskich naszej gminy.
Ostatnie miesiące w piłce lokalnej, podobnie jak w naszym życiu społecznym, zdominowane zostały przez obostrzenia związane z pandemią coronavirusa.
Szczęśliwie udało się dokończyć rundę wszystkim naszym
zespołom. Marzymy nie tylko o dobrej wiosennej formie, ale
nade wszystko tym, by w końcu kibice mogli wrócić na trybuny.
Gra dla nich ma zupełnie inny wymiar i stanowi esencję naszej
zabawy w piłkę.
Przegląd seniorskich zespołów rozpoczynamy od Orła Branice.
Klub zajmuje aktualnie siódme miejsce w 6 grupie klasy A,
choć uczciwie należy przyznać, że kilka punktów więcej spokojnie było w zasięgu naszych Orzełków.
Lp

Drużyna

LZS ODRZANKA DZIERGOWICE
2 LZS FC PILSZCZ
1

3 GÓRNIK JANUSZKOWICE
4 LZS RASZOWA
5 LKS ŚLĄSK REŃSKA WIEŚ
LKS PO-RA-WIE II WIĘK6
SZYCE
7 LZS ORZEŁ BRANICE

14

25

7

4

14

24

7

3

14

22

7

1

3 33:25 3
4
4 37:30
5
6 49:22 6

8 LZS STRADUNIA
LZS POLONIA ŚCIBORZY9
CE WIELKIE
10 KS SŁAWIĘCICE K-KOŹLE

14

22

6

4

4 36:29 7

14

21

6

3

14

17

5

2

11 LKS BABICE

14

17

5

2

KS LZS ZRYW WYSOKA

11 27 9

0

2 41:19

LZS ORZEŁ DZIERŻYSŁAW

11 26 8

2

1

LZS POGRANICZE MOKRE

11 21 7

0

4 43:16

LZS ROLNIK LEWICE

11 18 6

0

5 46:22

11 16 5

1

5 27:30

11 13 4

1

6 42:21

11 12 4

0

7 37:37

11

6

2

0

9 17:63

11

3

1

0

10 14:65

11

0

0

0

11 8:112

LZS FORTUNA CHOMIĄŻA
5 53:33 8 GLKS WŁÓKNIARZ II
KIETRZ
7 26:34 9 LZS STAL GROBNIKI
7 20:26
LZS FC EGIPT KRZYŻOWI10
CE
9 23:34
11 LKS ROZUMICE
9 21:47
LZS KRESOWIANKA NOWA
12
WIEŚ
9 25:48

12 KS ŻĄDŁO SUCHA PSINA
14 13 4 1
LZS SOKÓŁ BOGUCHWA13
14 13 4 1
ŁÓW
LZS KOTLARNIA- GOSZY14
14 11 3 2
CE
15 PAUZA
0
0 0 0 0 0:0
LZS ZAWISZA STARA
16
14
0 0 0 14 13:79
KUŹNIA
Drużyna Łukasza Kędzierskiego znajduje się jednak na etapie
dużej przebudowy. Jej kadra stanowi obecnie idealną mieszankę
doświadczenia i młodości, z naciskiem na to ostatnie. W czasie
rundy jesiennej były takie spotkania, w których na boisku grało
aż czterech szesnastolatków. Młodość ma jednak swoje prawa
i trzeba dać okrzepnąć naszym chłopcom w seniorskiej piłce.
Niezmierne ważne jest to, że dopływ świeżej krwi z naszej Akademii ruszył na dobre.
Groźną bronią w zespole z Branic jest zabójczy duet napastników Mateusz Kudzia - Artur Leus, oraz wielkie serce drużyny –
kapitan, Wojciech Pytel. Dużą wartość tradycyjnie reprezentują:
Sebastian Moryl, Mateusz Kawulok, Bartłomiej Badower, Błażej Wieżbicki, Dawid Żakowski oraz Tomek Pełechaty vel.
„Dziadek” w bramce i pozostali nasi seniorzy.
Coraz większy wpływ na grę drużyny ma wspomniana młodzież: Jakub Korszyłowski, Tomasz Astukiewicz, Robin Pieszak, Igor Bedryj i Kuba Bojnicki. Kolejni zdolni juniorzy również czekają w blokach startowych na szansę debiutu w drużynie
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Zespół z Wysokiej plasuje się w stawce na trzecim miejscu.
Trzeba jasno powiedzieć, że posiada niezwykle mocną jak na
warunki B-klasy kadrę. Chyba tylko niedowiarek bierze pod
uwagę, że Zryw wiosną mógłby nie powalczyć o upragniony
awans do A-klasy. Zadanie to będzie piekielnie trudne, jednak
wszystko w nogach trójkolorowych. Zespół na ławce trenerskiej
wspiera Tadeusz Czepczor a w kadrze aż roi się od uznanych
w środowisku nazwisk takich jak: Maciej Nowak, Maciej Atłachowicz, Krzysztof Janocha, Paweł Nowaczewski, Kamil Żukowiecki, Krzysztof Biernat, Bartosz Gramatyka, Krzysztof Grządziel, Sebastian Kaźmierczyk, czy chociażby Bartłomiej Dudek.
Pozostali członkowie zespołu to ciągle młodzi chłopcy, z dużym
już jednak doświadczeniem i wielkimi ambicjami na grę w wyższej lidze. Warto podkreślić, że drużyna strzeliła w minionej
rundzie aż 41 bramek. Zryw jesienią w ramach rozgrywek Pucharu Polski (runda terytorialna), pokonał A-klasowy zespół
z Suchej Psiny 2-1, i w kolejnej rundzie tuż przed startem ligi
spotka na swojej drodze - Orła Branice. Oznacza to nie mniej ni
więcej tylko derby gminy!
Zanim do tego dojdzie, zaplanowane zostały mecze kontrolne
z drużynami ze Ściborzyc Wielkich oraz Holasovic. Trudno
będzie wyprzedzić wiosną zespoły z Zubrzyc, Dzierżysławia

Informator Branicki
i Wojnowic, ale z tym potencjałem kadrowym nie jest to zadanie
niemożliwe. Tego z całego serca drużynie Zryw Wysoka życzymy! Obiekt piłkarski już jest gotowy na grę w wyższej lidze.
Drużyna Rolnika Lewice zajmuje w tych samych rozgrywkach szóste miejsce, co wydaje się być optymalne, biorąc pod
uwagę potencjał kadrowy. Jest to bardzo nieprzewidywalny
i niewygodny zespół dla każdego przeciwnika, szczególnie lubiący grać z wyżej notowanymi rywalami. Przykładem takiej
rywalizacji, jest choćby bezdyskusyjne zwycięstwo na wyjeździe z zespołem lidera Ruchu Zubrzyce aż 5-1.
Szczególnie groźnymi zawodnikami są: Paweł Papuga - nietuzinkowy napastnik, którego z pewnością pragnęłoby mieć
w swoich szeregach większość drużyn z wyższej ligi, i grający
trener Jarosław Jania, który na tym poziomie rozgrywkowym
jawi się niczym profesor, bawiący się grą. Duża wartość zespołu
to również bardzo solidny bramkarz – Ryszard Zagraba oraz
Remigiusz Michałków i Wojciech Osika, którzy jesienią osiągnęli naprawdę wysoką formę. Bardzo żałujemy, że w ograni-

czonym zakresie drużynę wzmacnia Sebastian Włodarczyk,
który gdy tylko występuje, z miejsca staje się jednym z liderów
Rolnika. Pozostali zawodnicy są obdarzeni dużą ambicją i wolą
walki, która skumulowana w dniu meczowym daje fajny kolektyw, mogący pokrzyżować plany mocniejszym zespołom. Dobre
wyniki zespołu to również fajnej atmosfery panującej
w klubie.
Ciekawostką jest również fakt, iż w drużynie Rolnika gra wójt
- Sebastian Baca (choć właściwszym określeniem wydaje się
być: „stara się grać”).
Zimowe spotkania przygotowawcze to potyczki z Krzyżowicami, Chomiążą oraz Grobnikami.
Trzymamy kciuki za wszystkie nasze drużyny, życząc zawodnikom i trenerom spełnienia ambitnych planów, kibicom - widowisk piłkarskich na wysokim poziomie, a wszystkim dobrej
zabawy, bo przecież o to głównie chodzi. Udanej rundy wiosennej!
Redakcja

„Mam już rok” - kilka słów o naszej Akademii
Kolejnym plusem było rozdzielenie chłopaków mających 8-11
lat i przypisanie ich do dwóch różnych kategorii wiekowych.
W ten sposób, obok istniejącej grupy Orlików, powstała grupa
Żaków. Oba te zespoły prowadzi wszystkim znany trener Łukasz Kędzierski.

Na wstępie zaznaczę, że Akademia funkcjonuje w ramach
istniejącego już od wielu lat klubu LZS Orzeł Branice, a sam
pomysł na stworzenie Akademii miał być impulsem i jasnym
przekazem, że bardzo mocno będziemy koncentrować się na
pracy z dziećmi i młodzieżą. Społeczność lokalna miała dostać
wyraźny sygnał, że w tym nowym otwarciu skoncentrujemy się
na pracy u podstaw. Moje przyjście do Orła miało uzupełnić
i wesprzeć te działania. Trenerzy będący już w klubie, czyli
Edward Czyszczoń i Łukasz Kędzierski, ciężko pracowali na to,
by klub funkcjonował w miarę stabilnie. Jednak kadrowo cały
czas odczuwalne były braki na stanowiskach trenerów w kilku
grupach, gdzie rotacja była dosyć spora, co destabilizowało cały
proces szkoleniowy. Pomimo niesprzyjających czasów (C19),
przez rok funkcjonowania Akademii zrealizowaliśmy większość
celów, jakie sobie wyznaczyliśmy. To napawa optymizmem
i wyraźnie pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku.
Postaram się teraz przybliżyć strukturę Akademii i oczywiście
przedstawić osoby pracujące z poszczególnymi zespołami.
Jednym z osiągnięć i oczkiem w głowie naszej Akademii jest
utworzona grupa skrzatów, która swoje zajęcia rozpoczęła we
wrześniu i to, co najbardziej cieszy, to ogromne zainteresowanie
maluchów. Zadanie utworzenia skrzatów otrzymał wieloletni
trener Orła i świetny pedagog – Edward Czyszczoń. W organizowanych zajęciach udział wzięło ponad dwadzieścioro dzieci
w wieku 5 – 7 lat! Czas zajęć wypełniony jest różnymi formami
zabaw. Jest to miejsce przyjazne dla dzieciaków, gdzie w przystępnej formie spędzają aktywnie czas, a przy okazji zdobywają
pierwsze szlify piłkarskiego rzemiosła.

Grupa Orlików

Grupa Żaków
Trampkarze to grupa, która miała ogromne problemy kadrowe
związane z nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Choroby,
wypadki na rowerze, rezygnacje sprawiły, że w przeddzień startu rozgrywek nowego sezonu 2020/2021 musieliśmy mocno się
napocić, by stworzyć zespół na nowo. Tego zadania podjął się
nowy trener – Dawid Komarnicki. Wywiązał się z niego wzorowo, gdyż chłopcy zagrali rewelacyjną rundę jesienną i na wio-

Grupa Skrzatów
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snę będą walczyć o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej.
Również cieszy fakt, iż odbudowana została kadra zespołu.

Grupa Młodzików
Trampkarze
Juniorzy młodsi to najstarszy zespół naszej Akademii. Trenerem przez ostatnie lata w tej grupie był trener Czyszczoń i na
tym stanowisku zastąpiłem go w czerwcu. Drużyna jest bardzo
ciekawa i składa się z zawodników o sporym talencie, jednak na
każdym kroku trzeba chłopcom przypominać, że w tej zabawie
największe szanse mają ci zawodnicy, którzy nie boją się spocić
na treningu. Wygrywają ci, którzy są zaangażowani w stu procentach! Cały zespół spisał się w rundzie jesiennej dobrze i aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w swojej lidze z bardzo dużą
szansą na awans do ligi wojewódzkiej. Pozostaje tylko trzymać
kciuki za zawodników i wierzyć, że wykorzystają szansę, którą
sami sobie stworzyli.

Piknik rodzinny

Juniorzy
Naszą jakość tworzymy dzięki wykwalifikowanej i ciągle doskonalącej się kadrze trenerskiej. Nasi trenerzy cały czas biorą
udział w szkoleniach Mobilnej Akademii Młodych Orłów, konferencjach szkoleniowych, jak i kursach trenerskich. Na początku roku wspólnie z trenerem Łukaszem uczestniczyliśmy w kursie Corver Coaching, który był skierowany do trenerów grup
młodzieżowych i dziecięcych.
Zawodnik miesiąca - Marcel Semmler
Warto zaznaczyć, że drzwi do naszego klubu są otwarte szeroko i nabory prowadzone są przez cały rok. Wierzymy, że rodzice wybiorą naszą ofertę i zadbają o zdrowie swoich pociech w
tych trudnych czasach, kiedy aktywność fizyczna spadła poniżej
wymaganego minimum poprzez cyfryzację społeczeństwa.
Oczywiście to nie koniec. W tym roku również mamy cele do
zrealizowania, które pozwolą nam wskoczyć półkę wyżej na
piłkarskiej mapie Opolszczyzny, Polski.
Trenerzy z prezesem klubu i wójtem Gminy Branice

Trener koordynator Artur Komarnicki
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Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć
samodzielnie do punktu szczepień (osoby niesamodzielne
lub niepełnosprawne w stopniu znacznym)
Informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa gminną infolinię czynną od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00-15.30 pod numerem telefonu 77 486-00-60 (Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach)
Jest ona przeznaczona dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2:
− posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio

I grupę z w/w schorzeniami,
− mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu

do najbliższego punktu szczepień.
Jak się zarejestrować na szczepienie:

1. Rejestracja za pośrednictwem infolinii 989
2. Rejestracja online IKP za pośrednictwem e-rejestracji na pacjent.gov.pl
3. Rejestracja bezpośrednio w punkcie szczepień: Przychodnia „Zdrowie Rodziny” Sp. z o.o. tel. 77/485 72 90,
535 211 189 - Przychodnia we Włodzieninie (w godzinach 8.00-15.00), 77/486 83 62, 535 211 189
– Przychodnia w Branicach (w godzinach 15.00-18.00)

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od stycznia 2021 roku
Od stycznia 2021 roku, w Gminie Branice obowiązuje stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość, przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
System gospodarki odpadami komunalnymi oparty jest na zasadach wolnorynkowych, które przy uwzględnieniu obwarowań ustawowych wprowadzają stawki, które przerzucane są na samorządy, a co za tym idzie bezpośrednio na
mieszkańców. Obecne koszty systemu w Gminie Branice, wynikają ze złożonej tylko jednej oferty w przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym. Niestety, koszty te znacznie przewyższają prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami przy zastosowaniu poprzednio obowiązującej stawki. Wprowadzane kolejne zmiany przepisów, do
których realizacji zobligowane są wszystkie gminy, również wpływają na wzrost kosztów utrzymania gospodarki śmieciowej. Nie tylko w naszej gminie stawki uległy zwiększeniu. Ta decyzja została podjęta przez większość samorządów
w kraju, jak również w naszym najbliższym rejonie np. Głubczyce, Baborów, Pietrowice Wielkie, Pawłowiczki, Tułowice.
Należy również zaznaczyć, że środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą, i nie są wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu.
Gmina na opłatach za odpady nic nie zarabia!
Na bieżąco dokonywana jest kontrola w zakresie ilości osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości, ponieważ za osoby faktycznie zamieszkałe ale nie dokonujące opłaty za wywóz nieczystości płacą pozostali mieszkańcy gminy.
Nowa umowa z firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów obowiązuje od miesiąca stycznia, a w miesiącu maju
zostanie dokonana kolejna analiza kosztów i opłat za śmieci. Ewentualne obniżenie opłaty śmieciowej będzie możliwe
jedynie w sytuacji powstania oszczędności, po pokryciu koszów funkcjonowania całego systemu.

Uwaga Mieszkańcy!
W związku z nadchodzącym nowym rokiem informujemy, że wygenerowane, indywidualne druki opłat za odbieranie odpadów komunalnych na rok 2021 będą drukowane wyłącznie na życzenie zainteresowanych po wcześniejszym
zgłoszeniu w Urzędzie Gminy w Branicach.
Zgłoszenia można dokonywać również telefonicznie pod numerem telefonu 774868250 (wew. 18).
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ul. Raciborska 144b, 44 – 280 Rydułtowy
telefon kontaktowy: 32 457 70 83, 77 485 55 19
email: skladowisko@naprzod.eu

Harmonogram odbioru odpadów w I półroczu 2021 roku

- Gmina Branice
* pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godziny 7:00 rano w dniu odbioru przed posesję

Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów dla miejscowości:
Branice, Kałduny.
– BRA01

miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Niesegregowane odpady
komunalne

Popiół

Odpady ulegające
biodegradacji

Plastik

Papier

Szkło

11, 25
8, 22
8, 22
3, 19
8, 17, 31
14, 28

11, 25
8, 22
8, 22
3, 19
-

11, 25
8, 22
8, 22
3, 19
8, 17, 31
14, 28

11
15
15
14
12
10

15
14
10

15
14
10

miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Niesegregowane odpady
komunalne

Popiół

Odpady ulegające
biodegradacji

Plastik

Papier

Szkło

5, 19
2, 16
2, 16, 30
13, 27
11, 25
8, 22

5, 19
2, 16
2, 16, 30
13, 27
-

5, 19
2, 16
2, 16, 30
13, 27
11, 25
8, 22

18
16
16
16
14
14

16
16
14

16
16
14

miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny

29

Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów dla miejscowości:
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucice, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
– BRA03
Niesegregowane odpady
komunalne

Popiół

Odpady ulegające
biodegradacji

Plastik

Papier

Szkło

Odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny

2, 15, 29
12, 26
12, 26
9, 23
7, 21
5, 18

2, 15, 29
12, 26
12, 26
9, 23
-

2, 15, 29
12, 26
12, 26
9, 23
7, 21
5, 18

19
17
17
19
18
17

17
19
17

17
19
17

12

Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów dla miejscowości:
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
- BRA04

miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

15

Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów dla miejscowości:
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice.
– BRA02

miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny

Niesegregowane odpady
komunalne

Popiół

Odpady ulegające
biodegradacji

Plastik

Papier

Szkło

4, 18
1, 15
1, 15, 29
12, 26
10, 24
7, 21

4, 18
1, 15
1, 15, 29
12, 26
-

4, 18
1, 15
1, 15, 29
12, 26
10, 24
7, 21

20
18
18
20
19
18

18
20
18

18
20
18

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

26

Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów dla wszystkich miejscowości Gminy Branice
Zabudowa wielomieszkaniowa
– BRA05
Niesegregowane odpady komunalne

Odpady ulegające biodegradacji

15, 29
12, 26
12, 26
9, 13, 19, 27
7, 17, 25
5, 14, 21, 28

15, 29
12, 26
12, 26
9, 13, 19, 27
7, 17, 25
5, 14, 21, 28
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Statystyka demograficzna w Gminie Branice
za rok 2020
Urodziło się 31 dzieci.

Liczba ludności na dzień 31.12.2019 r.
6320 osób, w tym kobiet - 3234.

Zmarło 151 osób.

Liczba ludności na dzień31.12.2020 r.
6188 osób, w tym kobiet - 3160.

Zawarto 32 związki małżeńskie.

INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje, iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem
tel. 774868250 wew. 17 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje
w najbliższym czasie Gmina Branice.
Oznaczenie
(nr działki)
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie
(P)/studium
(S)

(S) RMM0,0712 ha
Niekazanice obszary zabudowy wsi
z preferencją
zabudowy
związanej
z rolnictwem,
Działka nr 24 0,2300 ha
OP1GNiekazanice R- obszary
rolne
/00006731/2
Działka nr
22/1
OP1G/00015025/6

Termin
przetargu

Opis

Nieruchomość zlokalizowana jest 11.02.2021
bezpośrednio przy nielicznych
zabudowaniach mieszkalnych.
godz. 10:00
Kształt działek korzystny wielokąt
regularny, niweleta lekko pofalowana. Działki w części porośnięte
są dziko rosnącymi krzewami
i drzewami. Dojazd do działek
wąską drogą utwardzoną kamieniem polnym.

Cena
wywoławcza
do przetargu
28 000,00 zł
(podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT)

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

Uwagi

3 000,00 zł

Sprzedaż w formie II przetargu
wpłata do
08.02.2021 r. ustnego nieograniczonego.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:
Oznaczenie
działki i nr KW
Działka nr 246/4
OP1G/00021372/8

Pow.
i położenie
2,8418 ha
Branice

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)
(P) A2P – teren
obiektów
produkcyjnych

Opis nieruchomości
Działka położona jest w strefie peryferyjnej wsi
gminnej Branice w sąsiedztwie zabudowy po
byłej cegielni oraz sąsiedztwie gruntów ornych.
Nieruchomość stanowi grunty orne klasy IVa.
Kształt działki korzystny – regularny wielokąt,
niweleta płaska. Brak uzbrojenia działki. Nieruchomość przeznaczona jest na inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Cena nieruchomości

uwagi

500 000,00 zł
+ Vat według
obowiązującej
stawki

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.02.2021 r.
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 02.02.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki”.
Oznaczenie
działki i nr KW
Działka nr 373/2
OP1G/00031428/9

Pow.
i położenie
0,1445 ha
Wódka

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)
(S) R- obszary
rolne

Opis nieruchomości
Działka zlokalizowana jest na skraju wsi w pobliżu kościoła, zabudowań mieszkalnych i gruntów ornych. Kształt działki korzystny regularny
wielokąt, niweleta lekko pofalowana. Działka
porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami i
drzewami. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Brak uzbrojenia technicznego.

Cena nieruchomości
18 119,00 zł
(podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT)

uwagi
Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 01.03.2021 r.
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 08.02.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki”.
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