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Remonty, inwestycje, modernizacje.
Budowa skateparku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach
W dniu 21 czerwca br. planowane jest zawarcie umowy
z wykonawcą na zadanie: „Budowa skateparku oraz dużej altany
integracyjnej w Branicach”.

Wartość inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu
Polski Ład to: 602.800,00 zł.
Zakres prac obejmie budowę skateparku oraz wykonanie dużej,
parterowej, drewnianej altany
rekreacyjnej z oświetleniem i stołem z siedziskami.
Ponadto przewiduje się utwardzenie terenu z oświetleniem najazdowym, montaż ławek, montaż
stojaka na rowery i koszy na
śmieci, poidełka na wodę oraz
grillowiska z siedziskami.
Inwestycja zostanie zrealizowana
w przeciągu 4 miesięcy i przeznaczona będzie do celów wypoczynkowych, rekreacji i sportu dla
młodzieży i dorosłych.
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Budowa kanalizacji w Dzbańcach-Osiedlu
Zakres rzeczowy w liczbach to do wybudowania przeszło 5
km rurociągów tłocznych średnicy dn110 i dn90 metodą nieinwazyjną – bezwykopową, przeszło 2 km rurociągów średnicy
dn200 i dn160 oraz dwa podziemne zautomatyzowane obiekty
pompujące.

Jeszcze w czerwcu br. zostanie zawarta umowa z wykonawcą
na budowę kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce-Osiedle.
Wartość inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład to: 4.243.500,00 zł. Realizacja potrwa do 1,5
roku, z uwzględnieniem czasu żniw i warunków pogodowych.

Realizowana będzie głównie w pasach drogowych dróg gminnych, polnych oraz częściowo na terenach nieruchomości Skarbu Państwa (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), prywatnych (zabudowa jedno-i wielorodzinna) i Domu Pomocy Społecznej.
Zaprojektowany system kanalizacyjny z uwagi na ukształtowanie terenu przewiduje grawitacyjny spływ ścieków z terenu osiedla, a następnie przepompowywanie ich do oczyszczalni gminnej w Branicach.

Ta inwestycja w obszar wiejski to kolejny krok naprzód w
kierunku postępu, nowoczesnego rolnictwa i ochrony środowiska naszej małej ojczyzny.
Redakcja

Dzień Dziecka w Wiechowicach
gniemy serdecznie podziękować za wsparcie finansowe. Bez
tego nie byłoby możliwe zapewnienie tylu atrakcji.

4 czerwca w Wiechowicach odbył się kolejny wspaniały
Dzień Dziecka. To już trzecia edycja tego wydarzenia. Matka
natura okazała się łaskawa, i po porannym deszczu nad boiskiem zaświeciło słońce.
Przybyły wszystkie nasze dzieci, a wraz z nimi rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie. Dzieci radośnie ruszyły do zabawy na
dmuchańcach. Impreza nie mogła się obejść bez turnieju sportowego. Najmłodsi dzielnie walczyli w wyścigu w workach, stawili także czoła dorosłym podczas przeciągania liny.
Wielką atrakcją okazał się coroczny mecz piłki nożnej dzieci
kontra dorośli. Zwycięzcami byli wszyscy, bo wszyscy doskonale się bawili. Nie zabrakło także meczu w siatkówkę. Po zakończeniu turnieju każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal.

Po wysiłkach mali i duzi uzupełniali energię przysmakami
z grilla, choć wśród dzieci furorę robiły pianki pieczone nad
ogniem i lody. Zabawa przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych, nie zabrakło śpiewu i tańca. Zabawa kolejny raz połączyła pokolenia.
Sołtys i Rada sołecka serdecznie dziękują wszystkim za zaangażowanie w przygotowania oraz za doskonałą wspólna zabawę.
Rodzicom naszych dzieci oraz firmie Biochem z Kietrza pra-

Uśmiechy na twarzach dzieci są najlepszą motywacją do organizacji kolejnych edycji, oby nie mniej udanych.
Franciszek Kukuczka - Sołtys Wiechowic
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Kolorowy Dzień Dziecka w Braniach
W niedzielę 5 czerwca 2022 r. na stadionie Orła Branice, po
dwuletniej przerwie związanej z obostrzeniami dot. pandemii
koronawirusa, odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Przy
pogodzie wręcz jak by stworzonej dla plenerowej imprezy, do
godziny dziewiętnastej, ponad 500 dzieci, a licząc z towarzyszącymi im dorosłymi – rodzicami czy dziadkami, zapewne ponad
tysiąc osób przewinęło się przez stadion w tym dniu pełnym
atrakcji.

Było to prawdziwe kolorowe szaleństwo, kiedy w czasie czterech wyrzutów kolorów – w pełnych godzinach, począwszy od
godziny szesnastej, dzieci i dorośli znakomicie się bawili, wyglądając jak stworki z jakiejś kolorowej, tęczowej planety. Najważniejsze że zabawa była przednia i sprawiła uczestnikom wiele radości.

Na części boiska dzieci brały udział w rozgrywkach sportowych przygotowanych i poprowadzonych przez nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Branicach: Edwarda Czyszczonia, Łukasza Kędzierskiego, Macieja Nowaka i Bartłomieja Pleśniaka pod
czujnym okiem Dyrektora Tomasza Kaliwody. Mimo upału
dzieciaki świetnie się bawiły, za co naszym zaangażowanym
organizatorom bardzo dziękujemy!
W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy wszystkim
uczestnikom za tak liczny udział oraz świetną atmosferę.

To już VI Gminny Dzień Dziecka, w którym przy akompaniamencie muzyki dzieci mogły nieodpłatnie, lub za przysłowiową
złotówkę skorzystać z poczęstunku oraz dmuchańców, w tym
dmuchanej ścianki wspinaczkowej. Jak co roku, ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się również stoiska z malowaniem buziek, dużymi bańkami, oraz animacjami dziecięcych
zabaw którym towarzyszyła duża maskotka z Psiego Patrolu.
Nowością w tym roku była towarzysząca imprezie Eksplozja
Kolorów, w której wzięły udział setki osób.
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Składamy również serdeczne podziękowania dla Wszystkich,
którzy pomogli w organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka
w Branicach.
Podziękowania składamy stowarzyszeniom które pomogły
zorganizować poczęstunek: KGW Braniczanki oraz KS Orzeł
Branice. Dyrektorkom: Marzenie Barszczewskiej i Anecie Pelc
za pomoc w wydawaniu talonów w namiocie organizatora, Panu
Arkadiuszowi Pal za pomoc na bieżąco w związku z problemami z prądem, oraz strażakom z OSP Branice, którzy nigdy nie
odmawiają pomocy przy takich okazjach. Dziękujemy Wszystkim za pomoc, a jeśli kogoś pominęliśmy to przepraszamy!
Organizatorzy
Foto: Łukasz Pantak, Edward Czyszczoń

Jeździecki Dzień Dziecka w Wysokiej
W dniach od 4 do 5 czerwca, w uroczym otoczeniu Pałacu
w Wysokiej, z Okazji Dnia Dziecka, zorganizowana została
impreza dla najmłodszych pasjonatów sportów konnych pod
nazwą „Dzień Dziecka z Horseland”

Startowali tutaj najmłodsi jeźdźcy, którzy musieli wykazać się
sporymi, jak na swój wiek umiejętnościami.

W pierwszym dniu rozegrane zostały zawody Pony Games.
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Zawody polegały na pokonaniu parkuru składającego się
z różnorodnych elementów. Oprócz samej jazdy konnej, zawodnicy musieli wykazać się umiejętnościami w pokonywaniu przeszkód zręcznościowych. Dużym wyzwaniem okazywało się
przejście po równoważni, pokonanie drabinki z belek, czy slalom pomiędzy oponami.
Jak na prawdziwych miłośników koni, należało wykazać się
również umiejętnościami bardziej prozaicznymi, i wręcz niezbędnymi w obcowaniu z tymi uroczymi zwierzętami. Jedna
z konkurencji polegała na uprzątnięciu tego, co niekiedy koń
pozostawia po sobie po obfitym posiłku.
Dla informacji czytelników trochę szczegółów na temat tej
konkurencji.
Hobby Horse to sport bardzo popularny w krajach skandynawskich, szczególnie w Finlandii. Powstał ok. 2011 roku. Polega na tym, że zawodnicy symulują zawody jeździeckie „jeżdżąc”
po specjalnie przygotowanym parkurze na kukiełkach przedstawiających konie. Rywalizacja odbywa się w 4 kategoriach –
skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, cross (skoki przez przeszkody
w terenie np. kłody drewna, rowy itp.) oraz western. W skokach
przez przeszkody zawodnicy dochodzą do imponujących wysokości ( 120-130 cm).
W zawodach przeprowadzonych w Wysokiej, zawodnicy rywalizowali w konkursie ujeżdżania w czworoboku, w konkursie
skokowym na parkurze, w crossie i konkursie skokowozręcznościowym w terenie. Zwycięzcy w każdej kategorii nagrodzeni zostali pucharami i nagrodami rzeczowymi.

Na koniec należało jeszcze przeczołgać się przez dosyć ciasny
rękaw i już można było galopować do mety.
W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa startującym,
każdemu zawodnikowi asystował bardziej doświadczony opiekun. Każdy uczestnik zawodów otrzymywał po zakończeniu
swojego występu pamiątkowy medal i drobny upominek. Zwycięzcami tej rywalizacji byli wszyscy startujący.
Ciekawym akcentem kończącym rywalizację najmłodszych,
było pokonanie toru przez dobrego ducha całej imprezy, właściciela pałacu w Wysokiej, pana Igora Machnika z jego uroczym
psiakiem. Wprawdzie pan Igor nie dosiadał swojego pupila, a
jedynie wskazywał mu zadania do wykonania, to szybkość
i zręczność z jaką ta para pokonała parkur, wzbudził niekłamany
podziw obserwujących.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Pogoda
dopisała, a atmosfera była znakomita. We wszystkich konkurencjach uczestniczyło kilkudziesięciu uczestników oklaskiwanych
i dopingowanych przez bardzo licznych widzów, a zwłaszcza
rodziców.
Jak na każdych imprezach jeździeckich, obowiązywała uświęcona wielowiekową tradycją etykieta. Zawodnicy startowali
w tradycyjnych kostiumach do jazdy konnej, a na parkurze obowiązywała ściśle określona etykieta.
Ale nie tylko wrażeniami sportowymi żyli obecni w Wysokiej
zawodnicy i goście. Organizatorzy przygotowali doskonałe
przysmaki w zamkowej karczmie, a szczególnym uznaniem
cieszyły się wyśmienite kiełbaski z rożna przyrządzane w cieniu
zamkowego parku.
Niewątpliwą zapewnie atrakcją dla części uczestników, była
możliwość noclegu w zamkowym spichlerzu. Spartańskie warunki, spanie na siennikach wypełnionych sianem i nieco tajemnicza atmosfera historycznego budynku, podniosły zapewnie
atrakcyjność tych kilku dni spędzonych w gościnnych progach
Pałacu w Wysokiej.
Organizatorom należą się szczególne wyrazy uznania za inicjatywę i pomysłowość w zapewnieniu dzieciom z okazji ich
święta znakomitej rozrywki, która łączyła w sobie pasję do koni
i rozwijała ducha sportowej rywalizacji.
Redakcja

Kolejnym punktem programu pierwszego dnia był konkurs
skoków. Tutaj już startowali starsi i bardziej doświadczeni
jeźdźcy którzy byli w stanie samodzielnie pokonać przeszkody
ustawione na wysokości od 40 do 60 cm.
W tych zawodach rywalizowano już o kolejne miejsca, a zwycięzcy nagrodzeni zostali okazałymi pucharami.
W drugim dniu imprezy, odbyły się zawody w rzadko spotykanej w naszym kraju dyscyplinie o nazwie Hobby Horse,
w której startowały dzieci w kilku kategoriach wiekowych.
6

Informator Branicki

Kolejne derby za nami
Prezesi Orła i Zrywu - Marek Żywina, Jarosław Jamrozik oraz
Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, wręczyli trójce Maćków
pamiątkowe koszulki i upominki zawiązane z oboma klubami.
Oprawę tego spotkania uświetnili najmłodsi adepci naszej akademii, którzy wprowadzili drużyny na boisko.

Derbowe spotkanie pomiędzy Orłem Branice a Zrywem Wysoka to zawsze sportowe święto gminy. Przynajmniej z założenia. Emocji czysto piłkarskich mieliśmy jednak w tym meczu
jak na lekarstwo, i po ostatnim gwizdku tego toczonego w przyjacielskiej atmosferze pojedynku, Orzeł mógł się cieszyć ze
zwycięstwa 2:1 nad lokalnym rywalem.

Mecz dostarczył jednak szczególnych wzruszeń, z powodu
pożegnalnego występu trójki wychowanków Orła Branice, którzy po raz ostatni wybiegli na boisko w meczu o ligowe punkty.
Maciej Atłachowicz, Maciej Nowak i Maciej Kraś to zasłużone
postacie piłkarskiej rzeczywistości naszej gminy. Wszyscy pamiętają najlepsze chwile w historii naszego klubu, czyli zmagania ligowe Orła w IV lidze Opolskiej w sezonie 2004/2005.
Dostarczali oni nam wiele pozytywnych, piłkarskich emocji,
chwil wzruszeń i radości.
Po raz ostatni wybiegli na boisko w barwach drużyn z Wysokiej i Branic 12.06.2022 r., by zakończyć piłkarską przygodę
tutaj gdzie ją zaczynali - na stadionie w Branicach.

Rolę spikera świetnie wypełniał Edward Czyszczoń - trener,
który całą trójkę miał okazję prowadzić właśnie w IV lidze.
Licznie zgromadzona publiczność zgotowała chłopakom owacje, a Ich łamiący się głos uświadomił wszystkim, że pożegnalny występ został uczczony godnie.
Dziękujemy Panowie za wiele pozytywnych emocji i zapraszamy na drugą stronę barykady w poczet sportowych działaczy
i trenerów.
Redakcja
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Wielki powrót konkursów w Szkole Podstawowej we Włodzieninie
Po dwuletniej pandemicznej przerwie wróciliśmy z konkursami: „Na Płaskowyżu Głubczyckim” - interdyscyplinarny konkurs matematyczno-przyrodniczy oraz Mistrzostwami Szkół
Podstawowych w Tabliczce Mnożenia o puchar Dyrektora
Szkoły. Do udziału zaproszone zostały szkoły z powiatu głubczyckiego.
31 maja br. odbył się autorski konkurs „Na Płaskowyżu Głubczyckim”. Po raz dziewiąty został on przygotowany przez
p. W. Górecką i B. Lewandowską. Uczestnicy z trzech szkół
musieli zmierzyć się z rozwiązaniem testu, wykonaniem i opisem doświadczenia oraz ze stworzeniem prezentacji multimedialnej na temat Rezerwatu Przyrody - Góra Gipsowa. Uczniowie pracowali w 2-3 osobowych zespołach. Po trzech próbach,
którym poddani zostali nasi zawodnicy wyłoniono zwycięzców:
I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach.
II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie
we Włodzieninie.
III miejsce: Zespół Szkół w Pietrowicach .
Nagrody wręczono w obecności pani sekretarz Gminy Branice
Katarzyny Herbut .

2 czerwca br. w naszej szkole po raz dziewiąty odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia o puchar
Dyrektora Szkoły we Włodzieninie. W zawodach wzięli udział
uczniowie klas IV - VIII z czterech szkół. Uczniowie zmierzyli
się w grach: „Krzyżak”, „Szybki Bill”, „Wojna” i „Błyskawica”
wykazując się biegłą znajomością tabliczki mnożenia, sprawnością fizyczną i strategią. Wyniki mistrzostw:
Puchar za pierwsze miejsce opuścił nasze mury wraz z uczniami z Bogdanowic.
Drugie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły we Włodzieninie.
Na miejscu trzecim, na podium stanął zespół ze szkoły w Branicach.
Drużyna z Klisina wróciła z medalami za udział w Mistrzostwach.
Indywidualnie najlepszy okazał się Łukasz H. z klasy 5 zdobywając I miejsce w grach: „Szybki Bill” i „Wojna” oraz Karolina
S. w grze „Błyskawica” (P Włodzienin). Karolina K. ze szkoły
w Branicach okazała się najlepsza w grze „Krzyżak”.
Nagrody wręczył wójt Gminy Branice – p. Sebastian Baca.

Konkursy dostarczyły nam wielu pozytywnych emocji, trochę
stresu ale i dobrej zabawy. Wszyscy uczestnicy mieli ogromną
wolę walki i byli dobrze przygotowani. Gratulacje dla wszystkich uczestników !
Zapraszamy za rok !
W. Górecka - nauczycielka SP we Włodzieninie

Uczniowskie wojaże
Po dwuletniej przerwie wznowiliśmy nasze wyjazdy na wycieczki szkolne i klasowe. Jako pierwsi na czterodniowy podbój
Warszawy wyruszyli uczniowie klas VII-VIII. Z relacji wycieczkowiczów wiemy, że wyjazd był udany. Uczestnicy zwiedzili najważniejsze miejsca w stolicy. Uczniowie świetnie bawili się w Centrum Nauki Kopernik i podziwiali panoramę Warszawy z Pałacu Kultury. Największe wrażenie na uczniach zrobił Stadion Narodowy, na którym zapoznali się z zakulisowymi

ciekawostkami związanymi z przygotowaniami do meczów Biało-Czerwonych.
Siódmy, ósmy i dziewiąty czerwca to termin wyjazdu klas
IV - VI do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce - malownicze, tajemnicze i pełne osobliwości przyrody. Nasi uczniowie niczym profesjonalni turyści
zdobywali szlaki tej przepięknej krainy o urozmaiconym krajobrazie, zapoznawali się z bogactwem warowni, skałek, jaskiń,
ale też dworków, muzeów.
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Również klasy I-III wzięły udział w jednodniowej wycieczce
do Opola i Mosznej.
W programie wycieczki był spektakl teatralny “Calineczka",
oraz warsztaty teatralne, na których klasy pierwsza i druga poznawały lalki występujące w teatrze. W tym czasie klasa 3 była
w studiu nagrań. Następnie wszyscy udaliśmy się do zamku
w Mosznej, gdzie podziwialiśmy budowlę i fontannę po remoncie, oraz park z kwitnącymi rododendronami.
By wycieczka była udana ,musieliśmy tradycyjnie zjeść coś
w McDonaldzie, i tym samym zamknąć sezon wycieczek w roku szkolnym 2021/2022.
Małgorzata Sawicka - nauczycielka SP we Włodzieninie

Majowo - czerwcowe przedszkolaków świętowanie
Następnie nasze dzieci podczas ,,Dnia Rodziny”, wystąpiły dla
swoich najbliższych, na deskach naszej dużej sceny. Bo chociaż
początkowo wszystko miało odbywać się na dworze, to niestety
pogoda popsuła nam te plany i cała impreza musiała odbyć się
w budynku. Po krótkim programie artystycznym, nastąpiło wręczenie najbliższym własnoręcznie wykonanych przez dzieci upominków, w postaci ozdobionych ekologicznych toreb na zakupy
i kwiatów.

Słowa mama i tata, to słowa które są synonimem szczęścia,
miłości, dobra i ciepła rodzinnego. Rodzice to przecież najważniejsze osoby w życiu każdego z nas, należy więc o nich dbać,
troszczyć się i pielęgnować tą szczególną więź, jaka zachodzi
między dzieckiem a rodzicem. Ubiegłe lata z powodu pandemii
niestety bardzo utrudniały nam takie wspólne świętowanie. Dlatego też w tym roku w maju, w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy wspólny majowy Dzień Matki i Ojca, chociaż ten ostatni
przypada w kalendarzu dopiero pod koniec czerwca. Tego dnia
nasze małe przedszkolaki z Katolickiego Przedszkola w Branicach, starały się pokazać swoim rodzicom, jak bardzo ich kochają.
Nasz wesoły „Dzień Rodziny”, bo to właśnie pod tym hasłem
obchodziliśmy w maju te święta, to był wspaniały czas zarówno
dla rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, ale
przede wszystkim był to czas, który mogliśmy spędzić wspólnie
w naszym przedszkolu na wspaniałej zabawie. Mieliśmy przewidzianych wiele atrakcji, aby wspólnie spędzić ten wyjątkowy
dzień.
Na początku spotkania, wspaniali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach zaprezentowali
dzieciom i rodzicom swoje przygotowanie do walki z żywiołami,
możliwości strażackiego wozu bojowego, a także sprawdzili,
bogatą już wiedzę naszych małych przedszkolaków. Każdy z nich
chciał zostać strażakiem i jeździć takim dużym czerwonym samochodem. Bardzo serdecznie dziękujemy panu komendantowi za
ten wspaniały pokaz i całą efektywną współpracę, która na pewno
będzie trwała nadal. Świadczyć o tym mogą wcześniejsze wizyty,
oraz współpraca naszego przedszkola z PPSP w Głubczycach,
której efektem była zbiórka maskotek- pluszaków, aby były
wsparciem w traumatycznych chwilach, podczas przeprowadzanych przez strażaków akcjach ratowniczo- gaśniczych. Spotkała
się ona z szerokim odzewem wśród naszych dzieci i ich rodziców. Zebrane maskotki zostały przekazane z początkiem maja
przez dyrektor przedszkola Anetę Polak osobiście, co prawda już
o tym wspominaliśmy, ale to jest to, co lubimy najbardziej - czyli
współpraca i zaangażowanie, bo to przynosi wspaniałe efekty
i wiele uczy najmłodszych!

Po części artystycznej, nastąpiły liczne wesołe konkurencje
i zabawy sportowe, prowadzone przez bardzo kreatywnego animatora. Pan Misio - Pysio bardzo sprawnie poprowadził wspólną
zabawę rodziców z ich małymi pociechami, angażując w to całe
rodziny. Zapału i energii do zabawy, dodawał wszystkim zorganizowany przez przedszkole, wspólnie z rodzicami, poczęstunek.
Mamy upiekły pyszne ciasta, a tatusiowie pilnowali grilla, do
którego serwowano jeszcze pyszną sałatkę jarzynową. Bardzo
dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę i zaangażowanie, to
były niezapomniane, wspaniałe chwile.
Oczywiście, 1 czerwca dzieci miały swoje święto także w naszym przedszkolu, więc ten dzień spędziliśmy na wspólnej zabawie. Było zabawnie, pysznie, wesoło i kolorowo. Zabawom
i konkurencjom nie było końca, czego dowodem jest oczywiście
fotorelacja na FB przedszkola.
Odbyły się także warsztaty na temat: ,,Bezpieczne Wakacje”,
które poprowadzili ,,agenci od bezpiecznych zachowań na wakacjach” i wspaniale przeszkolili nasze dzieciaki odnośnie bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad wodą.
Światowy Dzień Pszczół był obchodzony pod koniec maja
w naszym przedszkolu. W znaczący sposób, bardzo uatrakcyjniła
go nam jedna z mam naszego przedszkolaka, która przyniosła do
nas cały ul i pszczelarskie akcesoria, aby przybliżyć dzieciom jak
bardzo ważne zadania w naszej przyrodzie realizują pszczoły.
Dzieci poznały też cały proces powstawania i pozyskiwania miodu.
Jako że ten rok przedszkolny zbliża się nieuchronnie ku końcowi, pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy nas
wspierają i z nami współpracują, a szczególnie naszym niezawodnym Rodzicom za ten rok, za ogólne zaangażowanie i wspaniałą
współpracę.
Dziękujemy i czekamy na kolejne wspólnie spędzone chwile!!!
Iwona Pączko - Nauczycielka Katolickiego Przedszkola
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Radość dziecka jest bezcenna
nedykt Pospiszyl Radny Powiatu Głubczyckiego, pan Krzysztof
Słowik, ks. Jarosław Dąbrowski oraz pani Zdzisława Łacek.
W imieniu dzieci i pracowników przedszkola WSZYSTKIM
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY.
Co nas jeszcze czeka w czerwcu:
− piknik rodzinny w naszym ogrodzie przedszkolnym,
− wycieczka do stadniny koni w Głubczycach oraz nocleg
w przedszkolu dla naszych starszaków,
− pożegnanie przedszkola przez najstarszych przedszkolaków
− powitanie wakacji.

To wielka prawda. Uśmiech na twarzy dziecka rozpromieni
chyba każde oblicze i trudno jest obok takiego uśmiechu przejść
obojętnie. Dla nas wszystkich, rodziców, nauczycieli, znajomych,
kolegów i koleżanek jest najlepszym podziękowaniem, motorem
i inspiracją do dalszego działania, szukania nowych pomysłów.
1.06. jest to data doskonale znana nam wszystkim. Jest to dzień
wyjątkowy, także w naszym przedszkolu. Przygotowujemy się do
niego już dużo wcześniej, np. słuchając życzeń, pomysłów i propozycji dzieci odnośnie tego, jak chciałyby ten dzień świętować
w przedszkolu. A jak wszyscy doskonale wiemy, wyobraźnia
dziecka nie ma granic. Tak więc, starałyśmy się spełnić większość życzeń naszych milusińskich. W tym dniu dzieci przyszły
do przedszkola w swoich ulubionych przebraniach, każde z nich
wyglądało i czuło się wyjątkowo. Już od samego rana czekały na
nie niespodzianki, pięknie udekorowane sale, gry i zabawy
w ogrodzie przedszkolnym. Dla naszych łasuchów przygotowane
zostały niespodzianki kulinarne, które na ten dzień dzieci same
sobie wybrały z naszego przedszkolnego jadłospisu.

Szczegóły w następnym wydaniu Informatora Branickiego,
a tymczasem korzystając z okazji pragniemy przekazać naszym
milusińskim i ich rodzicom:
Podziękowania za cały rok szkolny pełen radości, wrażeń
i sukcesów,
Życzenia bezpiecznych i słonecznych wakacji pełnych interesujących podróży, i aby okres wakacyjny był czasem odpoczynku
i radości,
Niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień
I co najważniejsze, szczęśliwego powrotu do przedszkola.

Już zaraz po śniadaniu, wyruszyliśmy ulicami Branic w barwnym pochodzie prezentując swoje przebrania i piękne stroje naszym mieszkańcom. Na pewno było nas widać i słychać. Po powrocie do przedszkola, w ogrodzie czekały na dzieci kolejne
atrakcje. Oprócz pyszności, gier i zabaw również nasi goście.
Byli to m.in. pensjonariusze i pracownicy DPS Branice, pan Be-

Nauczycielki i personel Publicznego Przedszkola w Branicach.

Dzień Dziecka w Krainie Smerfów
i napatrzeć na te cudownie udekorowane smakołyki. W naszej
krainie pojawił się również DOMEK SMERFÓW, który zrobił
przyjaciel naszego przedszkola Pan Tadeusz Krupa. Z całego
serca dziękujemy za tą niespodziankę. Mianowaliśmy w tym dniu
na Smerfa również gościa, który odwiedził nas z prezentem –
vice starosta Panią Anitę Juchno. Dziękujemy za miłe odwiedziny. Był to dzień pełen atrakcji. Cieszymy się, że uśmiech nie znikał z twarzy przedszkolaków.

W miesiącu maju zaprosiliśmy do przedszkola we Włodzieninie
teatrzyk „Blaszany Bębenek”, który zaprezentował spektakl
pt. "Szkoła Pana Kleksa". Każdy przedszkolak z przejęciem
i wielkim zaangażowaniem brał udział w przedstawieniu.
Pragniemy również wspomnieć kolejny ważny dzień w naszym
przedszkolu, jakim jest ŚWIĘTO MAMY I TATY. Dzieci z tej
okazji przygotowały prezenty oraz nagrały swoim Rodzicom
wspaniały występ artystyczny.
1 czerwca w naszym przedszkolu jest
bardzo wyjątkowym dniem, gdyż
swoje święto mają wszystkie DZIECI.
Postanowiliśmy zrobić niespodziankę
i zamieniliśmy w tym dniu nasze
przedszkole w KRAINĘ SMERFÓW.
Papa Smerf zaprosił dzieci do wspólnego tańca, a Smerfetki bawiły się ze
Smerfami w konkursach drużynowych. Największe emocje wzbudził
jak zawsze w tej bajce – Gargamel
z Klakierem, który wystąpił tym razem w roli przyjaciela Smerfów. W tym szczególnym dniu nie zabrakło również SMERFNEGO POCZĘSTUNKU, który przygotowali Rodzice. Dziękujemy
z całego serca za zaangażowanie i pomysłowość. Na smerfnym
balu mieliśmy tort, ciasto "Smerfetkę", truskawkowe grzybki,
smerfne gąbki, galaretki z jagodami, bezy, popcorn i mnóstwo
smerfnych muffineki ciasteczek. Smerfy nie mogły się najeść

Chcemy życzyć wszystkim dorosłym, aby pamiętali, że:
„To DZIECI wyznaczają kierunki naszego życia
i uśmiechem rozjaśniają każdy pochmurny dzień”
Nauczyciele z Publicznego Przedszkola we Włodzieninie
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Rajd rowerowy „Tam, gdzie rosną stokrotki”
Tegoroczny, wznowiony po pandemii Rajd rowerowy „Tam,
gdzie rosną stokrotki" nie chwaląc się, ale udał się nadzwyczajnie. Rajd miał charakter typowo rekreacyjny, integrujący i każdy był zwycięzcą.
Tym razem 36 uczestników, w różnym wieku, pokonało trasę
na Górę Gipsową koło Kietrza, gdzie skorzystaliśmy z tablic
edukacyjnych, aby zdobyć nieco informacji o osobliwościach
przyrody rezerwatu Góra Gipsowa.

radosna atmosfera była z nami. A ciepło ogniska rozgrzało nasze ciała i serca. Przy ognisku był krótki odpoczynek i posiłek,
który dodał energii na drogę powrotną.

W imieniu Branickiego Towarzystwa Sportowego dziękuję
uczestnikom za tak liczny udział, wszystkim osobom zaangażowanym w czynności organizacyjne, nauczycielom ze Szkoły
Podstawowej w Branicach i we Włodzieninie.
Do zobaczenia na rowerowych trasach!!!

Wędrówka rowerowa sprzyja podziwianiu krajobrazów i piękna przyrody. Podczas przejazdu całej grupie dopisywały znakomite nastroje. I choć pogoda usiłowała nas przestraszyć, to miła,

Bożena Lewandowska - Branickie Towarzystwo Sportowe

VIII Turniej brydżowy o Puchar Wójta Gminy Branice
W sobotę, 21 maja w Domu Kultury w Branicach, odbył się
VIII Otwarty Turniej w Brydżu Sportowym na maxy o Puchar
Wójta Gminy Branice. Był on zaliczany był do GP Opolszczyzny jak i GP Raciborza.

Przyczyny mniejszej niż zwykle ilości uczestników należy upatrywać raczej w powolnym wychodzeniem z okresu w pandemii
oraz braku par z naszego powiatu, niż ze zmniejszenia się zainteresowania uprawianiem tej intelektualnej dziedziny sportu.
Rozegrano 11 rund po 3 rozdania. Tegoroczny turniej zdominowali brydżyści z Opola i Dobrodzienia. Zwyciężyła para
L. Tarnogrodzki – D. Zbieg, z minimalną przewagą nad P. Andres – T. Baranowski. Do podium dołączyła para St. Górski –
A. Owczarek. Najlepszym brydżystą z Branic (jedynym), został
P. Bielecki z partnerem z Raciborza P. Sienkiewiczem zajmując
5 miejsce.

Nagrody – Puchary i dyplomy ufundowane przez Gminę Branice, wręczała pani Sekretarz Gminy K. Herbut wraz z przedstawicielem RSB Racibórz.
Uczestnicy turnieju przez cały czas jego trwania mieli zapewniony bufet zaopatrzony w różnego rodzaju napoje, słodycze
i kanapki, o co zadbał organizator turnieju.
Do zobaczenia za rok, oby w liczniejszym gronie.

Na początku turnieju, wszystkich uczestników powitała
w imieniu Wójta Gminy Branice pani Grażyna Margiel.
Frekwencja w tegorocznej edycji turnieju nie była zbyt imponująca, do rozgrywki przystąpiło tylko 11 par.

Redakcja
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Nabór wniosków na 2023 rok w ramach
„Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
W związku z powyższym Wójt Gminy Branice zawiadamia o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu
usuwania azbestu pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice
w 2023 roku”. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których nieruchomości,
zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych (netto), lecz nie więcej niż 700 zł
za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie
wnioskodawca (właściciel nieruchomości).
Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Branicach od 8 czerwca
2022 roku do 31 sierpnia 2022roku.
Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po dniu 31.08.2022r., jak i wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące
kryteria:
− stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użyt-

kowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089),

− data wpływu do Urzędu Gminy w Branicach kompletnego wniosku.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice dostępny jest na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl, w zakładce ochrona środowiska – utylizacja azbestu
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3.

UWAGA!
Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Branice przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze nr 4 lub pod numerem telefonu:
77/4868250 wew. 34.

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji Wójta Gminy Branice z Bankiem
Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Branicach, od dnia 2 czerwca br. nie są pobierane prowizje od
wpłat dokonywanych w siedzibie banku w Branicach na wszystkie konta Gminy Branice (w tym Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Pomocy Społecznej i placówek
oświatowych).
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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

Działka nr 16
KW nr OP1G/00005430/5

0,4500 ha
Wysoka

Cześć działki nr 373/1
KW nr OP1G/00031428/9

168m2
Wódka

Cześć działki nr 28
KW nr
OP1G/00031428/9

0,2700 ha
Wódka

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

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy
związanej z rolnictwem
(S) obszary rolne

Opis nieruchomości
Działka rolna (RII),
kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Cena nieruchomości

Uwagi

Dzierżawa nieCzynsz roczny 950,00 zł
(podlega zwolnieniu z podatku VAT) ruchomości na
okres 3 lat.
+ podatek od nieruchomości wg
obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego
roku.

Część działki budowlaDzierżawa nieCzynsz miesięczny 218,40 zł
nej z przeznaczeniem
+ VAT + podatek od nieruchomości ruchomości na
na cele gospodarcze.
wg obowiązującej stawki Płatność do okres 3 lat.
15 dnia każdego miesiąca.
Grunt orny klasy RII,
Dzierżawa nieCzynsz roczny 256,50 zł
kształt działki korzyst- (podlega zwolnieniu z podatku VAT) ruchomości na
ny, dojazd drogą polną.
okres 3 lat.
+ podatek od nieruchomości wg
obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego
roku.

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 05.07.2022 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 14.06.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz
„Głubczyce. Podaj dalej!”.
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

Działka nr 38/14
1,0900 ha
KW nr OP1G/00005430/5 Wysoka

Cześć działki nr 190/11
65m2
KW nr OP1G/00023893/0 Branice

Działka nr142
KW nr
OP1G/00024625/8

1,0700 ha
Niekazanice

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

Opis nieruchomości
Działka rolna (RII), kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Cena nieruchomości

Czynsz roczny
1 700,00 zł
(podlega zwolnieniu
z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej
stawki
Płatność do 30 września
danego roku.
(P) teren zabudowy Działka o klasoużytku RII.
Czynsz miesięczny
mieszkaniowej
Dzierżawa z przeznaczeniem na
84,50 zł
jednorodzinnej
wiatę na odpady komunalne.
+ VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki
Płatność do 15 dnia każdego miesiąca
(S) obszary rolne
Nieruchomość położona jest na
40 000,00 zł
obrzeżach wsi Niekazanice, do(podlega zwolnieniu
jazd drogą gruntową. Działka jest
z podatku VAT)
mocno zróżnicowana wysokościowo, w niewielkim obszarze
użytkowana rolniczo, teren działki w części porośnięty dziko
rosnącymi drzewami liściastymi i
krzewami o znikomej wartości.

Uwagi
Dzierżawa nieruchomości na
okres 3 lat.

Dzierżawa nieruchomości na
okres 3 lat.

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego.

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 20.07.2022 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 29.06.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz
„Głubczyce. Podaj dalej!”.
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