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,,W każdym z nas tkwi moc czynienia dobra”
Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Jednym z priorytetowych zadań naszego
przedszkola jest wychować dzieci na mądrych, empatycznych
i odpowiedzialnych ludzi. Takich, którzy będą potrafili okazać
serce i nieść pomoc osobom słabszym i potrzebującym. Aby
osiągnąć ten cel włączamy dzieci do uczestnictwa w różnych
akcjach charytatywnych np. zbieramy nakrętki plastikowe.
W naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka karmy
i pieniążków dla podopiecznych z Opolskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku,
kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i ich rodziców do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków odpowiedziało na nasz
apel i wzięło udział w naszej akcji. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszego przedszkola.

Przynoszą wraz ze swoimi rodzicami potrzebne artykuły, które
później są przewożone do odpowiednich instytucji.
Włączyliśmy się także w różne akcje charytatywne, zbierając
pieniądze dla konkretnej - potrzebującej osoby. Jeden człowiek
nie zmieni świata. Pomagając sobie nawzajem może uda się
nam zmienić świat jednego człowieka? Dobro powraca. W ciągu
całego roku nie brakuje okazji do uczestnictwa w akcjach charytatywnych.
Należy wzmacniać w dziecku te zachowania, podczas których
dziecko robi coś dobrego dla innych. Mimo tego, że w większości pomoc jest bezinteresowna, to dla dziecka ma wymierne
korzyści rozwojowe. Empatia, wrażliwość i życzliwość to podstawa do budowania mocnych więzi międzyludzkich. Dzieci,
które reagują na nieszczęście innych, będą lepiej odnajdywały
się w społeczeństwie jako osoby dorosłe.

Przyłączyliśmy się także do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w okresie przedświątecznym organizujemy zbiórkę artykułów chemicznych i biurowych dla dzieci z Domu
Dziecka w Krasnym Polu. Nasze przedszkolaki są zawsze bardzo zaangażowane w takie przedsięwzięcia.

Serdecznie dziękujemy Wam - Drodzy rodzice - za Wasze
zaangażowanie - jesteście niezawodni. Na Was zawsze możemy
liczyć. Dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk!
Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Branicach

Spotkanie wigilijne w naszym przedszkolu
Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na
które czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Są to święta najbliższe i najdroższe naszym sercom. Taka niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera towarzyszyła nam 17 grudnia. W odświętnych
strojach spotkaliśmy się przy wigilijnym stole. Nasze spotkanie
opłatkowe tradycyjnie rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził Ks. Michał Pieńkowski. Na naszym przedszkolnym stole

nie mogło zabraknąć opłatka i potraw wigilijnych, a więc barszczu z uszkami i pierogów. Serdecznie dziękujemy również Rodzicom, którzy upiekli dla przedszkolaków ciasteczka, makowce, serniki i inne słodkości! Po wieczerzy odbyło się wspólne
kolędowanie przy choince oraz rozdawanie prezentów.
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nas Pan Wójt Sebastian Baca oraz Pan Łukasz Pantak z Centrum
Kultury „Wersalka” w Branicach, którzy wręczyli nagrodę Kamilowi Besz – zwycięzcy gminnego konkursu na kartkę świąteczną. Jesteśmy dumni z naszego przedszkolaka.
Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie

Podczas spotkania opłatkowego swoją obecnością zaszczycił

Sporty zimowe w Branicach
ści narciarskie. Zjazd z niej kończył się przeskokiem przez rów
na leżącą poniżej łąkę. Wśród wielu, którzy tam aktywnie spędzali wolny czas można wymienić: Antka i Janka Juraszka,
Staszka i Janka Łabja, Mariana Kaweckiego, braci Karola
i Aleksandra Olendrów, Bolesława Pawlisza, Kazimierza Suligę
i wieku innych. Na terenie Branic było kilka miejsc, które stwarzały możliwość zjazdu na nartach ze względu na pochylenie
terenu. Najbardziej popularnym była góra Stosza. Jest to gwałtowne obniżenie terenu na terenie posesji Pana Szpilskiego
i Andrzeja Janickiego. Zjazd z tej góry był bardzo stromy. Na
dole młodzież wykonała niewielką ziemną skocznię. Obok tego
zjazdu był drugi bardziej stromy, zwany „ścianą śmierci”. Pamiętam emocję związane ze zjazdem z tej góry, początkowo na
sankach a później na nartach, których szpice wykonał mój dziadek (narty wkładał do parnika, aby następnie wyprofilować końcówki). Niedaleko od góry Stosza, na rozwidleniu dróg, istnieje
do dzisiaj staw (obok posesji Pana Wdowikowskiego). Był on
przez wiele lat wykorzystywany przez branickie dzieci i młodzież jako naturalne lodowisko. Pamiętam, że uliczna lampa
umożliwiała nam korzystanie z niego do późnych godzin wieczornych.
Jeździliśmy na łyżwach przyczepianych do butów na tak zwane żabki dwustronne. Kluczyk do nich zawieszany był na szyi.

Pierwsze opady śniegu, który pokrył nasze wsie i okoliczne
pola zainspirowały mnie do napisania artykułu o aktywności
naszego lokalnego społeczeństwa w uprawianiu sportów zimowych. Wiadomo, że zabawy na białym puchu były znane od
dawna. Dzieci i dorośli w porze zimowej na sankach, łyżwach
i nartach korzystali z możliwości ruchu na świeżym powietrzu.
Zachowała się fotografia narciarzy z Branic z okresu przedwojennego, stojących na polu za ogrodami posesji przy obecnej
ulicy Lwowskiej.

Po wojnie w Branicach osiedlili się mieszkańcy z różnych
rejonów przedwojennej Polski, w tym znaczny odsetek stanowili
mieszkańcy górskich rejonów Beskidów. Oni to pierwsi zapoczątkowali historię sportów zimowych w Branicach. Prekursorem był pochodzący z Jaworzynki Jan Łabaj. On to ze swoimi
kolegami Antonim i Franciszkiem Czepczorem oraz Antonim
Juraszkiem zbudowali na wyrobisku branickiej cegielni skocznię narciarską. Była to w pełni profesjonalna skocznia wykonana z drewna. Takie skocznie budowano w górach. Z branickiej
skoczni narciarze wykonywali skoki na odległość 15–20 m. Mówiono, że najlepsi potrafili oddać skoki nawet na odległość
30 m. Jest to wspaniała, aczkolwiek zapomniana karta historii
Branic, tym bardziej ciekawa, że aktualnie polscy kibice są fanami skoków narciarskich. Wspomniany Pan Łabaj narty wykonywał samodzielnie, przeważnie z jesionowych desek. Do wymienionych wyżej pasjonatów dwóch desek dołączali inni, w tym
mieszkający koło cegielni Franciszek Zimny, który posiadał
niemieckie narty wykonane jeszcze przed wojną, czy też Alfons
Jedlicki i Jan Formeling. Młodsze pokolenie braniczan również
z pasją uprawiło narciarstwo. Młodzież zaśnieżonymi polami
docierała na nartach na skałki i tutaj na wykonanej przez siebie
trasie zjazdowej zwanej „czeskim pasem” ćwiczyło umiejętno-

Dzieci z bogatszych rodzin miały specjalne buty, w których
w podeszwach zamontowany był kielich do którego mocowało
się łyżwy. Kije do hokeja wycinane były z rosnących wokoło
drzew. Wspominając to stare lodowisko nie sposób nie wspomnieć o nauczycielu wf w szkole podstawowej w Branicach
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skich górach. Trudno zliczyć ile osób z naszej gminy jeździ na
nartach, ale śmiem twierdzić, że ta dyscyplina zimowego sportu
jest bardzo popularna. Coraz większą popularność zwłaszcza
wśród młodych zyskuje snowbord. Zjeżdżałem i polecam
wszystkim tę formę zimowej aktywności ruchowej.
Pozostaje mi jeszcze opisać narciarstwo biegowe. Starsze
roczniki pamiętają jeszcze niezapomnianego pasjonata sportu,
nauczyciela wf Stanisława Żłobickiego. To on organizował zimą
dla młodzieży szkolnej zawody biegowe na nartach, na ośnieżonych polach poza ogrodzeniami szkoły podstawowej. Szkoła
którą kierował wówczas Stanisław Pleśniak zakupiła sprzęt narciarski. Stanisław Żłobicki zaszczepił we mnie pasję do biegania
na nartach. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku kiedy powstał Klub Biegacza w Branicach, wraz z Zygmuntem Zagórskim i Marianem Kaweckim przecieraliśmy szlak na skałki,
i tam zimą w ramach treningu biegaliśmy na nartach. Z kolei na
polach za blokami w Branicach spotykałem na nartach biegowych Panów Wodyńskiego, Szaniawskiego i Janusza Gawlika.
Pierwsze profesjonalne narty biegowe podarował mi były mistrz
Polski i uczestnik Mistrzostw Świata w biegach narciarskich
Paweł Gorzołka z Jaworzynki. Były to enerdowskie (Niemiecka
Republika Demokratyczna) Germiny i polskie Polsporty.
Moja przygoda z biegówkami zaowocowała startami w Biegach
Piastów w Jakuszycach. Startowałem tam 2 razy na dystansie
25 km i raz na koronnym dystansie 50 km.

Panu Leszku Stecu. On to przy sprzyjających, minusowych temperaturach wykonywał lodowisko na asfaltowym boisku szkolnym. Było ono otoczone śnieżnymi bocznymi bandami. Korzystający z lodowiska ślizgali się na nim w butach z łyżwami, były
to hokejówki lub figurówki.

Wracając do narciarstwa i saneczkarstwa. Były jeszcze inne
miejsca, w których można była zjeżdżać. Jedno z nich to ogrody
za domem Pana Janickiego (ul. Lwowska) drugie to górka Gieca
(ul. Grunwaldzka). Niedaleko przy drodze na skałki znajdowało
się stare wyrobisko gliny zwane jamą Świtaja. Było to również
miejsce zimowych zabaw dzieci. Zjeżdżano również na drodze
łączącej ul. Główną z Ogrodową. Było to niebezpieczne miejsce
z uwagi na wyjazd na główną ulicę. Zjeżdżano tam głównie na
sankach i ślizgano się na oblodzonych miejscach. Osobną grupę
narciarzy stanowiły osoby, które korzystały ze zorganizowanych
wyjazdów na trasy zjazdowe w polskich górach. Taka grupa
istniała w branickim szpitalu. Pan Jerzy Nogański, Państwo Szaniawscy i inni, każdej zimy wyjeżdżali na narty. Wyjazdy odbywały się zakładowym autobusem. Również doświadczonym
narciarzem był Pan Kazimierz Korszyłowski, który organizował
wyjazdy na narty ze swojego zakładu pracy.
Wraz z możliwością dostępu do profesjonalnego sprzętu narciarskiego i jego ceną umożliwiającą zakup dla przeciętnie zarabiającego obywatela, popularność narciarstwa zjazdowego diametralnie wzrosła. Hitem na naszym terenie było otwarcie wyciągu narciarskiego na czeskiej górze w Bliszczycach, wykonanego przez Panów Leszka Steca i Leona Pleśniaka.

W ramach przygotowań do tych biegów wytyczyłem sobie
piękną widokowo, i o zróżnicowanym terenie 12-to kilometrową
trasę w lesie za Uvalnem wzdłuż tamtejszej trasy rowerowej.
Cennych metodycznych wskazówek przed startem w Jakuszycach udzielał mi Pan Kazimierz Suliga, który podczas służby
wojskowej w Szklarskiej Porębie był w wojskowej kadrze Polski w biegach narciarskich. Cieszę się bardzo, że w tym roku
bakcylem biegania na nartach zaraził się nauczyciel wf Pan
Edward Czyszczoń. Razem z Marianem Kaweckim i Stanisławem Pleśniakiem braliśmy udział w lutym tego roku w Biegu
Piastów w Jakuszycach. Koledzy przebiegli dystans 6 km, ja
zaliczyłem 25 km. Mam nadzieje, że wzorem Pana Stanisława
Żłobickiego Pan Edward Czyszczoń tę formę zimowej aktywności sportowej będzie przekazywał swoim uczniom w szkole.
Nakreślone w tym artykule w dużym skrócie, ciekawe fakty
dotyczące sportów zimowych w naszej gminie takie jak skocznia narciarska, wyciąg narciarski, lodowisko, które były wykonane przez pasjonatów sportów zimowych, mam nadzieję będą
inspiracją do dzieci i młodzieży do podjęcia aktywności ruchowej w okresie zimowym.
Warunki atmosferyczne sprzyjają bieganiu na nartach. Po
pierwszych opadach śniegu na początku grudnia wytyczyłem
trasę na skałki. Zachęcam wszystkich do tej formy aktywności
ruchowej. Sprzęt niedrogi, a chęciom należy pomóc. Do spotkania na pięknie ośnieżonych naszych polach.
Benedykt Pospiszyl

Nieoceniony wkład w działalność wyciągu wniósł również Pan
Jan Rapacz. Wielu mieszkańców naszej gminy i przyjezdnych
tutaj zdobywało pierwsze szlify narciarskie. Pamiętam jak
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, pracując w Urzędzie
Gminy zorganizowałem na tej górce mistrzostwa gminy młodzieży szkolnej w slalomie narciarskim, na sankach i na snopkach słomy. W narciarstwie wśród dziewcząt zwyciężyła wówczas Asia Mąka. Po otwarciu granic z Czechami braniccy narciarze korzystają z wyciągów narciarskich w pobliskich cze4
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Informacja dla Mieszkańców Gminy Branice
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Branice od miesiąca
stycznia przeprowadzone zostaną kolejne kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach/workach wg poniższych zasad. Przypomina się, że zgodnie z art. 6k
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn.
zm) w sytuacji stwierdzenia braku gromadzenia odpadów w sposób selektywny naliczana zostaje podwójna stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Usuwanie azbestu!
Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 04.02.2022 roku nabór wniosków osób zainteresowanych.
Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze nr 4 lub pod tel. 77-4868250 wew. 34.
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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

Pow. I
położenie

Część działki nr
812/1
KW nr OP1G/00023251/8

25 m2
Branice

Działka nr 163/5
KW nr OP1G/00023927/8

0,5003 ha
Dzbańce

Działka nr 929/1
KW nr OP1G/00021372/8

0,2000 ha
Branice

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)
(P) tereny zorganizowanej
działalności
inwestycyjnej

Cena
nieruchomości

Opis nieruchomości

Uwagi

Użyczenie części działki z
przeznaczeniem na urządzenia
pomiarowe i telekomunikacyjne stacji IMGW PIB.

Użyczenie nieruchomości - zwolnione z
opłat.

Użyczenie na
okres 10 lat.

(S) obszary
rolne

Działka o klasoużytku RIIIa i
RIVa użytkowana pod uprawy
polowe. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt,
rzeźba terenu pozioma.

33 300,00 zł

Zamiana nieruchomości na
działkę nr 163/6
w Dzbańcach.

(S) obszary
rolne

Działka rolna o korzystnym
kształcie z przeznaczeniem na
użytkowanie rolnicze.

190,00 zł
(podlega zwolnieniu
z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego roku.

Dzierżawa nieruchomości na
okres 3 lat.

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 25.02.2022 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 04.02.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz
„Głubczyce. Podaj dalej!”.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r.
poz. 1899) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

Oznaczenie
(nr działki ) i KW
Działka nr 568/2
KW nr OP1G/00028303/3

Pow. i położenie
0,0400 ha
Lewice

Przeznaczenie w
planie (P)/studium
(S)

Termin
przetargu

Cena
wywoławcza
do przetargu

(S) obszary zabudo- 18.02.2022r. 5 500,00 zł
wy wsi z preferencją godz. 11:00
(podlega
zabudowy związanej
zwolnieniu z
z rolnictwem
podatku VAT)

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty
600,00 zł
wpłata do
15.02.2022r.

Uwagi
Sprzedaż
w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.

Opis: Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych i zagrodowych. Kształt działki mało korzystny regularny
trójkąt, niweleta pozioma, wyniesiona ponad poziom drogi. Działka porośnięta drzewami i krzewami. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój
nr 3).
W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia
woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu
lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej
od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium.
Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
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Statystyka demograficzna w Gminie Branice za rok 2021
Liczba ludności na dzień 31.12.2020 r.
6183 osoby, w tym kobiet - 3160
Liczba ludności na dzień 31.12.2021 r.
6081 osób, w tym kobiet - 3098

Urodziło się 40 dzieci.
Zmarło 118 osób.
Związek małżeński zawarło 61 osób.

Finał akcji „Zamelduj się w gminie Branice”
Akcja skierowana była do osób spoza gminy, które zameldowały się na pobyt stały w gminie Branice w okresie od
1 sierpnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Wylosowane osoby otrzymały pakiety powitalne z gadżetami promocyjnymi oraz
voucher o wartości 1000 zł. Szczęśliwymi zwycięzcami zostali: Karolina Pelc, Joanna Opala, Bożena Witwicka oraz
Mirosław Szkudlarek.
Zameldowanie się w miejscu pobytu jest obowiązkowe, a w naszej gminie oprócz spełnienia tego obowiązku można
wziąć udział w losowaniu ciekawych nagród oraz otrzymać pakiet powitalny.
Z pewnością nie była to ostatnia taka akcja, zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych!
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