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Na początku zakiełkowało marzenie ... 
Na początku zakiełkowało marzenie - nowy budynek sportowy 

na stadionie.  
Ze względów ekonomicznych wydawało się to całkowicie 

nierealne. Gdy pojawiła się szansa na zdobycie dofinansowania, 
nie wypuściliśmy jej z rąk. 

Dzisiaj gminne dożynki, inne nasze flagowe imprezy i ponad 
190 dzieciaków z Akademii Piłkarskiej, wreszcie znalazło nowy 
dom. „Stodoła” - czyli nazwa pawilonu sportowego nie wzięła 
się również z przypadku. 

Po II wojnie światowej, gdy powstała drużyna Orła Branice, 
rozgrywała ona swoje mecze na boisku w  Branicach Zamku. 
Zawodnicy przebierali się wówczas w zwyczajnej stodole, która 
służyła miejscowemu rolnikowi jako przechowalnia słomy  
i siana. Dlatego też nowy budynek sportowy, z prostą bryłą, 
ochrzczony został nazwą nawiązująca do tamtych czasów.  
Dziś „Stodoła” to bardzo nowoczesny obiekt sportowy spełnia-
jący najwyższe standardy, które wymagane są przez Polski 
Związek Piłki Nożnej. Obiekt posiada trzy szatnie (każda o po-
wierzchni powyżej 25 m2), pomieszczenia dedykowane trene-
rom, biura, szatnie sędziowską, saunę, magazyn sprzętu, spiker-
kę, zaplecze kuchenne i piękną salę konferencyjną, z niemal 
całkowitym przeszkleniem jednej ze ścian. Budynek ogrzewany 
jest pompami ciepła, które energetycznie posiłkuje system foto-
woltaiczny zamontowany na dachu obiektu. Autorem projektu 
technicznego jest Pan Maciej Halikowski z Głubczyc - twórca 
koncepcji naszego branickiego parku. Wykonawcą prac została 
firma Alok z Kędzierzyna Koźla. Całość inwestycji, łącznie  
z wyposażeniem budynku i nowymi trybunami kosztowała po-
nad 3 mln zł. Najważniejszym jest jednak fakt, że gmina Brani-
ce nie dołożyła nawet przysłowiowej złotówki do tej inwestycji. 
Całość środków pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych 
(Fundusz Inicjatyw Lokalnych, środki z nagrody w konkursie 
„Najbardziej odporna gmina”).  

W tym miejscu warto pod-
kreślić fakt, że po raz kolej-
ny w zdobyciu dofinansowa-
nia pomógł nam Wicemini-
ster Obrony Narodowej Pan 
Marcin Ociepa. Nikt inny nie 
mógł więc symbolicznie 
zainaugurować pierwszego 
spotkania piłkarskiego na 
tym stadionie, jak właśnie 
Pan Marcin. 
Otwarcie obiektu odbyło się 
przy okazji meczu I kolejki 
klasy okręgowej pomiędzy 

Orłem Branice, a Chemikiem Kędzierzyn - Koźle.  

Pan Marek Curyło - członek zarządu OZPN, wręczył zasłużo-
nym działaczom piłkarskim z Branic odznaczenia w podzięko-
waniu za dotychczasową działalność. Otrzymali je: Lesław Stec, 
Kazimierz Szatko, Julian Mroziak, Marek Żywina, Michał Żło-
bicki, Łukasz Kędzierski i Sebastian Baca. Pan Jan Borzucki 
został również desygnowany do odznaczenia w ramach kompe-
tencji, które posiada Polski Związek Piłki Nożnej! 

Kapitan Orła Branice - Marcin Gużda odebrał również okazały 
puchar za zwycięstwo w rozgrywkach klasy A w sezonie  
2021/2022.  

Niestety na boisku gospodarze okazali sę bardzo gościnni ule-
gając drużynie Chemika 0-4. Osłodą pozostają gratulacje i głosy 
zachwytu, płynące z wielu miejsc w Polsce komplementujące 
nasz, nowy pawilon.  

Chwilą chwały jeszcze się troszkę podelektujemy i zabieramy 
się za inne projekty, które są w trakcie realizacji bądź dopiero 
rodzą się jako marzenia… . 

Sebastian Baca  
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Inwestycje, remonty, modernizacje. 
„Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie 

sportowe w miejscowości Branice” 
13 sierpnia 2022r. nastąpiło oficjalne oddanie do użytku, zlo-

kalizowanego na terenie stadionu Orła Branice budynku nazwa-
nego „STODOŁA”, realizowanego w ramach zadania „Budowa 
budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na 
szatnie sportowe w miejscowości Branice” 

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym z poddaszem użyt-
kowym konstrukcji murowanej. Od strony wschodniej do obiek-
tu prowadzi główne wejście, a od zachodniej bezpośrednie wej-
ście na boisko.  

Parametry techniczne obiektu. 
− kubatura budynku – 2466,50 m3, 
− powierzchnia użytkowa budynku – 413,84 m²,  
− wysokość (liczona od terenu najniżej położnego wejścia do 

kalenicy) – 11,69 m,  
− długość budynku – 24,83 m,  

− szerokość budynku – 12,77 m,  
− liczba kondygnacji: 2 – parter + poddasze użytkowe,  
− w obiekcie, w części nad 2 kondygnacją znajdują się po-

mieszczenia przeznaczone na urządzenia techniczne.  

Bryła budynku oparta jest na planie prostokąta o dwóch pozio-
mach użytkowania. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 40°. 
Ściany 2-warstwowe wykonane z bloczków ceramicznych gr. 25 
cm i warstwy izolacyjnej w postaci styropianu gr. 15 cm. Budy-
nek został dostosowany do krajobrazu oraz do otaczającej zabu-
dowy.  

Budynek stanowi uzupełnienie istniejącego boiska do gry  
w piłkę nożną i jest jego nieodzowną częścią Na parterze wystę-
pują szatnie sportowe przeznaczone dla zawodników lokalnej 
drużyny seniorów oraz sportowców korzystających  
z przyległego boiska. Natomiast poddasze pełni funkcję rekre-
acyjną i usługową. 

Parter 
Na poziomie parteru usytuowano wiatrołap i klatkę schodową 
oraz korytarz główny, który dzieli budynek na dwie części.  

Po stronie prawej od wejścia znajduje się mniejszy korytarz  
z którego jest dostęp do dwóch szatni z jedną wspólną łazienką 
oraz pokoju sędziego z osobną łazienką. Po stronie lewej od 
wejścia znajduje się większy korytarz, z którego jest dostęp do 
szatni z łazienką oraz sauną, magazynu i pralni.  
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Ponadto korytarz ten prowadzi do pokoju trenera oraz pokoju 
delegata (biura), które mają jedną wspólną łazienkę. 
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Poddasze 
Na poziomie poddasza znajduje się sala główna z przeszkloną 
ścianą, zapewniającą doskonały widok na płytę boiska, kuchnia, 
magazyn, pokój spikera oraz dostępne z korytarza WC dla męż-
czyzn i toaleta dla osób niepełnosprawnych i kobiet. 

Z sali głównej prowadzą wyjścia na dwa balkony usytuowane na 
południowej ścianie budynku. 

Każda z trzech części obiektu tzn. prawa strona od korytarza 
głównego, lewa oraz poddasze są niezależne, i każda z nich jest 
oddzielona drzwiami 

Centralne ogrzewanie i ciepła woda dostarczane są z własnego 
zasilania - pompa ciepła i panele fotowoltaiczne. Budynek wy-
posażony jest w wentylację mechaniczną (rekuperację). 

W budynku zamontowano wysokiej klasy sprzęt audio – video  
z dostępem do telewizji satelitarnej i internetowej, system moni-
toringu oraz system alarmowy. 
W całym obiekcie i w jego otoczeniu dostępny jest szybki inter-
net bezprzewodowy. 

W ramach prac na terenie otaczającym budynek wykonano: 
− częściowe wyrównanie istniejącej skarpy,  
− demontaż istniejących zadaszonych miejsc siedzących oraz 

montaż nowych 2 wiat boiskowych dla zawodników rezer-
wowych,  

− montaż dwóch zadaszonych trybun sportowych, 

− montaż tablicy wyników, 

− nagłośnienie boiska, 
− ciąg pieszy prowadzący do budynku z kostki betonowej, 
− miejsca postojowe z kostki betonowej (liczba miejsc – 5,  

w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), 
− murek z gabionu wypełniony kruszywem oddzielający miej-

sca postojowe od płyty boiska, 
− ogrodzenie panelowe z dwoma furtkami wejściowymi. 
− montaż koszy na śmieci oraz ławek,  
− aranżację terenów zielonych. 

Otoczenie budynku dostosowano do przeznaczenia użytkowane-
go obiektu z dbałością o estetykę i funkcjonalność zastosowa-
nych rozwiązań. 

Redakcja 
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„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowości Włodzienin” 
W sierpniu 2022r zakończono przebudowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych we Włodzieninie. 

Inwestycja objęła odcinek drogi o długości ok.. 320 m i szeroko-
ści od 3,5 m. 

Zakres wykonanych prac: 
− wykonanie prac ziemnych, 
− wykonanie podbudowy konstrukcyjnej drogi, 
− położenie warstwy wierzchniej w postaci betonu asfaltowego,  
− wykonanie poboczy z destruktu o szer. 75 cm, 
− wykonanie melioracji odtworzeniowej rowu, 
− oznakowanie pionowe. 
Kwota całkowita zadania: 215 000 zł. brutto 

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł. 

Uroczyste powitanie nowych mieszkańców gminy 
25.07.2022r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach, 
gościliśmy najmłodszych mieszkańców naszej Gminy wraz z ich 
rodzicami.  

Podczas spotkania przygotowano dla zaproszonych gości słodki 
poczęstunek. Następnie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca, 
wraz z Panią Sekretarz Gminy - Katarzyną Herbut wręczyli 
„Paczkę Malucha” dla pięciu dziewczynek i dwóch chłopców. 

W paczce  znajdowały się książeczki oraz wałek sensoryczny, 
który ma za zadanie stymulować zmysł wzroku i dotyku oraz 
wspomaga leżenie na brzuszku. Na zakończenie wykonano 
wspólnie zdjęcia pamiątkowe. Dzieciom życzymy, by rosły w 
zdrowiu, uśmiechu i miłości oraz wszelkiej pomyślności, a my 
mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy nadal mogli konty-
nuować tę tradycję w murach naszego Urzędu. 

Droga przed remontem 

Droga podczas remontu 

Droga po remoncie 

Droga podczas remontu 
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Redakcja 
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W stronę marzeń… Caprice Camp Turcja 2022  
Wymarzona podróż do Turcji pozostawiła wiele niezapomnia-

nych wrażeń i wzruszeń. Nie da się jej opisać w kilku zdaniach. 
Po raz pierwszy w historii wszystkich naszych wojaży Branickie 
Mażoretki Kaprys poleciały samolotem… . Dla większości tan-
cerek był to pierwszy lot samolotem i niemal dla wszystkich - 
pierwszy lot balonem.  

Zobaczyłyśmy wiele, a Turcja zachwyciła nas pięknem przy-
rody, wspaniałymi zabytkami, ciekawą kulturą oraz niespotyka-
ną gościnnością. 

Wielkie święto tańca na tureckim wybrzeżu, w jakim miały-
śmy zaszczyt uczestniczyć, to międzynarodowy festiwal tańca – 
Summer Dance Festival Turkey 2022. Na wielu scenach słyn-
nych kurortów Kemer i Fethiye spotkały się profesjonalne grupy 
taneczne różnych narodowości z całego świata. Wśród nich i my 
– Branickie Mażoretki Kaprys, zatańczyłyśmy po raz pierwszy 
na kontynencie azjatyckim.  

Podczas wieczornych występów przy blaskach świateł i fleszy 
oraz w dzień, gdy żar lał się z nieba, prezentowałyśmy przygo-
towane choreografie, cieszyłyśmy się tańcem oraz dzieliłyśmy 
się tą radością z tancerzami innych państw.  

Najbardziej urzekły nas pokazy grup z Kolumbii, Ukrainy, 
Białorusi oraz oczywiście Turcji. Obowiązkowym punktem fe-
stiwalu był udział w roztańczonym, całodziennym rejsie stat-
kiem u wybrzeży Kemer - och jak tam bujało - w rytmie belly 
dance z dodatkiem piany… . Dobrze, że mogłyśmy się ochła-
dzać, wyskakując ze statku do krystalicznej wody Morza Śród-
ziemnego.  

Na koniec festiwalu każda grupa została uhonorowana pamiąt-
kowymi certyfikatami oraz medalami. Będą one dla nas wspa-
niałą pamiątką na całe życie.   
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Oprócz intensywnego udziału w festiwalu, zobaczyłyśmy też 
najciekawsze miejsca w Turcji. Najbardziej w pamięci wszyst-
kich utkwiła wycieczka do Pamukkale i lot balonem. 

Pamukkale (po turecku: bawełniany zamek) - miejsce, gdzie 
sama Kleopatra zażywała zdrowotnych kąpieli. Bardzo ostroż-
nie, na boso pokonałyśmy ten cud natury- koronkowe, wapienne 
tarasy z basenami wody termalnej. Obejrzałyśmy groby i posągi 
w muzeum archeologii-Hierapolis Archeology Museum. Pani 
przewodnik bardzo ciekawie opowiadała o największej nekropo-
lii w Azji i pokazała źródło termalne - Basen Kleopatry 
(Cleopatra Antique Pools). Największe wrażenie na wszystkich 
zrobił dobrze zachowany starożytny rzymski teatr. 

Najbardziej ekscytującym sposobem na zapoznanie się z ma-
gią tej pięknej krainy był lot balonem. Antyczne uzdrowisko 
Pamukkale oraz starożytne miasto Hierapolis mieliśmy okazję 
podziwiać z lotu ptaka. Balonem wystartowałyśmy o brzasku 
przy wschodzie słońca. Niezapomniane wrażenia, może jedyne 
takie w życiu... . Po ponad godzinnym locie i miękkim lądowa-
niu na ziemi, czekała nas wielka radość ze spełnienia marzeń 
oraz szampany i certyfikaty odbycia pierwszego w życiu lotu 
balonem. 

W drodze powrotnej zatrzymałyśmy się w Burdur, 
na śnieżnobiałej plaży jeziora Salda (najgłębsze jezioro w Tur-
cji 185 m. głębokości). Woda w tym jeziorze zawiera wysokie 
stężenie magnezu i wapnia, stąd niesamowity turkusowy kolor 
wody jak na Malediwach, a błoto z dna Saldy służy jako ma-
seczka na twarz i ciało i ma korzystne właściwości dla skóry.  

O niezapomniane wrażenia, wielką gościnę oraz nieprzespane 
noce podczas naszego pobytu w Turcji zadbał wyjątkowy Qu-
eens Park Resort Hotel*****, w którym miałyśmy przyjemność 
mieszkać. 

Doskonałe tureckie wyżywienie (mażoretki najedzone to ma-
żoretki zadowolone - najpyszniejsza turecka zupa o pierwszej  
w nocy oraz wyśmienite ryby, desery, torty, lody, ciasta i owo-
ce), waterpolo, aquaaerobik, kąpiele i tańce w morzu, w basenie, 
przy basenie, belly dance na desce surfingowej (mistrz mażoret-
ka Ania), siatkówka, karaoke, dyskoteki na plaży i pod gołym 
niebem, to tylko niektóre atrakcje zaoferowane przez resort. 
Tureccy gospodarze zaskoczyli nas wyjątkowym, wielkim przy-
jęciem urodzinowym dla naszej mażoretki - Darii oraz klima-
tyczną kolacją a’la carte pod gołym niebem we włoskiej restau-
racji. Wyobraźcie sobie jak brzmiało włoskie „Italiano Vero”  
w wykonaniu Polek na tureckiej ziemi… . Między tymi aktyw-
nościami były codzienne pokazy taneczne, sesje zdjęciowe, za-
kupy, podczas których nauczyłyśmy się targować i praktycznie 
doskonaliłyśmy język angielski. Nie obyło się też bez niespo-
dzianek i prezencików, które zaskakiwały dziewczęta każdego 
dnia. Wymagało to od wszystkich bardzo sprawnej organizacji 
oraz niezwykłej kondycji, szkoda było czasu na sen.  

W pamięci wszystkich pozostanie też wspaniały rejs roztań-
czonym statkiem pirackim oraz komfortowy lot samolotem, 
którego przemiła załoga wpuściła nas nawet do kokpitu. 

Ta niesamowita wyprawa oraz wspomnienia pozostaną w na-
szych sercach już na zawsze. Jesteśmy bogatsze w nowe do-
świadczenia i umiejętności, nowe przyjaźnie oraz niezapomnia-
ne przeżycia. 

Serdeczne dziękujemy za wsparcie finansowe Gminie Branice, 
dzięki której mogłyśmy wziąć udział w międzynarodowym fe-
stiwalu tańca - Summer Dance Festival Turkey 2022, Panu Mar-
kowi Pitule - Polskie Stowarzyszenie Biometanu, Firmie Top 
Farms z Głubczyc, Panu Leonowi Pleśniak P.P.U Lemet Leon 
Pleśniak, Firmie Metin Tour, P.H.U. Somax Racibórz, Pani Ani-
cie Stieblich, Panu Grzegorzowi Chojnackiemu FUH 
„Chojnacki”, Panu Krzysztofowi Słowik - Firmie K. B. Słowik 
Investmen Sp. zoo, Panu Tomaszowi Pospiszel z Głubczyc, Pa-
nu Marcinowi Święcickiemu z Rybnika oraz Dwóm Anonimo-
wym Sponsorom. Dziękujemy również Firmie Galmet za ele-
ganckie białe koszulki polo, w których dziewczęta przepięknie 
się prezentowały na lotniskach oraz Firmie Nero S.C.Małgorzta 
Kotula-Gawłowska i Marcin Gawłowski za bogate wyposażenie 
apteczki pierwszej pomocy i niezbędne leki na naszą wyprawę. 
Podziękowania kierujemy też do Pani Czesławy Leszczyńskiej 
za uszycie pięknych reprezentacyjnych strojów. Najserdeczniej 
dziękujemy Rodzicom tancerek za pokrycie kosztów podróży 
samolotem oraz pięknego hotelu przy plaży. 

Dziękujemy też za współpracę biurom: Travel Club z Pozna-
nia, Coral Travel Poland oraz Metin Tour z Turcji za pomoc  
w organizacji udziału naszej młodzieży w fantastycznej przygo-
dzie oraz wielkim święcie tańca. 

Lidia Szpak i Aleksandra Szpak- Listopadzka 
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Święto jeździectwa w Wysokiej 
W dniach od 5 do 7 sierpnia w Zespole Pałacowo-Parkowym 

w Wysokiej odbyły się VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Pol-
ski Południowej Amatorów w Skokach Przez Przeszkody. Orga-
nizatorem imprezy jak co roku była „Fundacja Pałac Wysoka”,  
a gospodarzem i „dobrym duchem” całego wydarzenia był pan 
Igor Machnik. Wydarzenie objęli patronatem Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego, Starosta Powiatu Głubczyckiego oraz 
Starosta obce Neplachovice (Burmistrz Neplachowic) i Wójt 
Gminy Branice. Patronem medialnym mistrzostw było radio 
Vanessa. 

Sponsorami i fundatorami nagród byli: Wójt Gminy Branice, 
Fundacja Pałac Wysoka, Starosta Powiatu Głubczyckiego, Sta-
rosta Czeskiej Gminy Neplachovice oraz firmy: Top-Farms 
Głubczyce, Galmet, Meder, Samsic Polska, Sklepy jeździeckie: 
Paletta Opava i Sylwia Foltyniak Pszczyna oraz Renovar z Wy-
sokiej i Grupa Mur-Beton z Katowic. Imprezę swą obecnością 
zaszczyciło wielu gości, a wśród nich min. Wójt Gminy Brani-
ce, Starosta Czeskiej Gminy Neplachovice oraz przedstawiciele 
starostwa Powiatowego oraz firm sponsorów i fundatorów na-
gród. W dwudniowej rywalizacji wzięło udział kilkadziesiąt par 
zawodników (koń i jeździec), reprezentujących zarówno kluby 
jeździeckie jak i zawodnicy indywidualni. Zawodnicy konkuro-
wali w kilku kategoriach dostosowanych zarówno do wieku jak  
i umiejętności jeździeckich. Rozegrany zostały również konkurs 
specjalny. „W Przebraniu” pod patronatem projektantki pani 
Ewy Minge. 

Pogoda była wręcz idealna do rozgrywania tego typu zawo-
dów, i mimo tego że w sobotę zawodników jednego z konkur-
sów trochę postraszył deszcz, licznie zgromadzeni widzowie 
mogli podziwiać pięknie prezentujących się jeźdźców na swych 
wspaniałych rumakach. Serca wszystkich obserwatorów podbili 
niewątpliwie najmłodsi uczestnicy, którzy z wielkim przejęciem 
i wolą walki pokonywali przeszkody na parkurze. 

Kolejny już raz rozegrano Konkurs Specjalny w którym wy-
stąpili jeźdźcy przebrani w nieszablonowe wyjątkowo kreatyw-
ne, jak na zawody jeździeckie kostiumy. Mogliśmy zobaczyć 

więc poruszające się z gracją przez przeszkody wytworne damy, 
małe czarodziejki i księżniczki, tancerki, a nawet postacie ze 
znanych filmów fantasy. Był to bez wątpienie najbardziej efek-
towny konkurs zawodów. 

Finał w każdej konkurencji kończył się ceremonią nagradzania 
zwycięzców. Triumfatorzy każdej konkurencji oprócz nagród 
rzeczowych dekorowani byli również efektowną szarfą zwycięz-
cy. Zawodnicy zajmujący czołowe miejsca otrzymywali również 
wartościowe nagrody od sponsorów imprezy. Nagrody zwycięz-
com wręczali: Igor Machnik - organizator, Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca, Dana Schreierová - Starosta Neplachovic, Tade-
usz Krupa przedstawiciel Starostwa Powiatowego, oraz przed-
stawiciele sponsorów i fundatorów nagród: Pani Iwona Lach 
Samsic Polska oraz Dawid Telega Top-farms Głubczyce, 

Zawodom towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące, oraz 
wernisaż obrazów Panów Leszka Antoszczyszyna i Józefa Pącz-
ko. 

Miłośnicy i pasjonaci jeździectwa, na specjalistycznych sto-
iskach mieli możliwość zaopatrzyć się we wszystko co jest nie-
zbędne do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu. 
Rozstawiono również liczne stoiska i stragany na których można 
było skosztować znakomitych potraw, słodkich łakoci,  
i wielu, wielu innych smakołyków. Bogaty zestaw różnorodnych 
potraw przygotowali wolontariusze w „Gospodzie Spichlerz”, 
którego oferta cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród go-
ści imprezy. 

Można było również zwiedzić pałac, spichlerz, oraz specjalnie 
przygotowaną stodołę, pospacerować po rozległym terenie fol-
warku i parku, oraz zapoznać się z zamieszkującymi tam zwie-
rzętami lub skorzystać z przejażdżki konnej. 

Zawody i całe wydarzenie były okazją nie tylko do przeżywa-
nia emocji sportowych, ale i miłego spędzenia czasu z rodziną  
w przepięknej scenerii tego urokliwego miejsca. 

Do zobaczenia za rok. 

Redakcja 
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Pieszo i rowerem 
Jeszcze nie przebrzmiały echa i wspominki o naszych rajdach 

pieszym i rowerowym u wybrzeży BAŁTYKU, A JUŻ w pla-
nach następny wyjazd. 

Nim go opiszemy powspominamy. 
Na początek statystyka: wyjechał nas pełny autobus + dwie 

osoby samochodem osobowym.  
To jednak nie był nasz największy sukces. Najbardziej ucie-

szyło nas - organizatorów i założycieli Branickiego Stowarzy-
szenia Cyklistów i Piechurów, że pojechało z nami kilka osób 
które nigdy wcześniej nad morzem nie były. 

Wrażenie pierwsze: „nigdy tu nie byłam, jest wspaniale gdy-
bym wiedziała, że tu jest tak pięknie to bym tu już wcześniej 
trafiła. Teraz wiem, że muszę tu bywać co roku”. 

Wrażenie drugie: „Panie, co oni opowiadają że poprzednicy 
nic nie zrobili. A kto zrobił te autostrady – takich nawet na za-
chodzie nie mają, niech mi Pan wierzy ja tam byłem”. 

Wrażenie trzecie: „Lubię piwo, ale nie za 14 złotych. Mrożony 
dorsz atlantycki za 90 zł to już nawet nie lekka przesada”. 

Pierwszy dzień pobytu: u pierwszo razowych niemalże szok 
wywołuje rajd po Helu. Helenka z całą ferajną jeździ, zwiedza-
nie uprawia przy pomocy Melexu. Dwudziestka rowerzystów 
nie odpuszcza i goni kilkakrotnie przemierzając półwysep  
w jedną i drugą stronę, ale to mało. 

Kolejny dzień: Żarnowiec. Odległość taka sobie, ale tylko 
kilka osób decyduje się na wjazd do elektrowni szczytowo - 
pompowej. Zasada działania jest prosta. W nocy kiedy zużycie 
energii elektrycznej jest mniejsze pompuje się wodę do zbiorni-
ka na szczycie, a kiedy w czasie dnia potrzeba więcej prądu, to 
spadająca woda na turbiny zasila sieć energetyczną. 

Ważny dzień trzeci: cała grupa – no, poza kilkoma osobami, 
które zaprzyjaźniły się z piaskiem - jedzie podziwiać jedno  
z najpiękniejszych miast - Gdańsk. A jest tu co oglądać. Po 
pierwsze wszyscy chcą zobaczyć bursztynowy ołtarz u św. Bry-
gidy, posłuchać opowieści  przewodnika, a na koniec zobaczyć 
Sopot i przejść się po jego słynnym molo. 

Kolejny dzień: jesteśmy na Kaszubach. Skąd się wzięli kaszu-
bi – pytanie bez odpowiedzi. Pamiętam, że kiedy skończyłem 
edukację w Szczecinie, to pracę dostałem w znakomitym  Szpi-
talu w Chojnicach. Wtedy też poznałem kolegę bankowca, który 
był moim cicerone po Kaszubach. Nauczyłem się kaszubskiego 
alfabetu, kilku miejscowych piosenek, ale kiedy sympatyczna 
dziewczyna zaprowadziła mnie do swojej rodziny, to po mojej 
odpowiedzi skąd pochodzę, gdzie się urodziłem – zapadła nie 
miła cisza i wiedziałem, że ta partia jest nie dla mnie. Kaszuby 
są jednak piękne, ba - przytłaczają swą urodą. Z Wierzycy 
(najwyższy szczyt 392m.n.p.m. nie było zbyt wiele widać, ale  
z trasy owszem. 

W Rzucewie kto chciał mógł podziwiać hotel, w którym swoje 
ostatnie lata spędzała Marysieńka po śmierci Jana III Sobieskie-
go. 

Pożegnalna przejażdżka wybrzeżem Bałtyku w stronę Jastrzę-
biej Góry i z powrotem zakończyła nasz pobyt. Pogoda - nie 
chwaląc się, ale w moim towarzystwie zawsze jest doskonała. 
Zapraszam na następne spotkania. 
PS. 
Od 4 do 8 września jedziemy od uzdrowiska do uzdrowiska  
w Kotlinie Kłodzkiej. Zapraszamy! 

Jerzy Biesiadowski 
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#TalentZaTalent 
Pierwszym, ale w swojej kolejności drugim zadaniem według 

projektu który realizujemy „Talent za talent” jakiemu stawili-
śmy czoła było zaproszenie dzieci do BIEGU NA ORIENTA-
CJĘ. 

Krótko jeszcze o samym projekcie. Projekt o nazwie „Talent 
za talent” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP 
„Przekraczamy granice” we współpracy z Euroregionem Silesia 
i Gminą Branice. 

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim 
Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry, a Regionalnym 
Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opaw-
ski. Nasza Placówka wsparcia dziennego „Ziarenko” z ramienia 
Stowarzyszenie Immaculata, podjęła się poprowadzenia projek-
tu, który wspólnie z Gminą Branice złożyliśmy właśnie do Eu-
roregionu. Pomysł realizacji samego projektu w Euroregionie 
Silesia ma swoje źródło w dobrze rozwijającej się, i coraz głęb-
szej współpracy placówki „Ziarenko” w Branicach z Czeskim 
Partnerem SVC w Krowie. Pani Dyrektor tejże Placówki - We-
ronika Kozlikova, już od kilku dobrych lat, w ramach różnych 
inicjatyw i spotkań, przede wszystkim dzieci z Krnova z dzieć-
mi z Branic realizuje zadania projektowe. Celem tych zadań  
i ich ostatecznym wymiarem zawsze są nasze DZIECI. Budowa-
nie relacji pomiędzy nimi, wzmacnianie więzi i dzielenie się 
sobą wzajemnie, swoimi talentami i umiejętnościami. I TO SIĘ 
UDAJE. 

Wracając do Biegu na orientację. W poście w którym zapra-
szaliśmy dzieci do wzięcia w nim udziały wyjaśnialiśmy już 
czym jest sama forma biegu i na czym polega, jak dla nas feno-
men, których chcieliśmy zarazić dzieci. Tu znowu jeszcze mała 
dygresja organizacyjna. Bieg w zamyśle projektu Euroregionu 
Silesia, miał być otwartą imprezą sportową dla dzieci spoza Pla-
cówki Ziarenko czy SVC. I tu duża wdzięczność za piękną 
współpracę z Panem Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brani-
cach oraz Szkoły w Krnovie. Bardzo, bardzo dziękujemy! To 
również nasze piękne doświadczenie, kiedy wspólnie ze Szkołą 
Podstawową możemy po raz kolejny robić fajne rzeczy dla na-
szych dzieci. Organizacją biegu, ustaleniem trasy biegowej, 
opracowaniem map dla dzieci zajęła się wspomniana Pani We-
ronika - Dyrektor SVC, która kocha ten sport i trenuje go ze 
swoją grupą dzieci „START - META”. Przed startem odbył się 
krótki warsztat o tym jak posługiwać się mapą i kompasem. Po 
biegu, oczywiście coś na wzmocnienie sił… smaczny poczęstu-
nek. A po nim… PODIUM - uroczyste wręczenie pucharów  
i nagród. I na ten moment zaszczycił nas swoją obecnością Pan 
Wójt Gminy Branice. To właśnie on podał zwycięski puchar 
najlepszym z najlepszych w 4 różnych kategoriach wiekowych 

dzieciom. Również ogromna nasza wdzięczność za jego prze-
sympatyczną obecność. Zwycięzcami defakto byli wszyscy 
uczestnicy biegu. A było nas około 60 dzieci, które stanęły na 
starcie i mecie. Każdy otrzymał pamiątkowy medal i prezent, 
który niech będzie miłym i praktycznym wspomnieniem tam-
tych chwil. Najlepsi. Cóż tu jest się czym pochwalić, gdyż nasze 
branickie dzieci 4 krotnie stawały na zwycięskim podium,  
w tym nawet na tym najwyższym, opatrzonym pucharem. A byli 
to Emilia Alker I miejsce, Oliwier Kudzia I miejsce, Zosia Bo-
cian II miejsce oraz Michałek Cichoń III miejsce. GRATULU-
JEMY!  

Dla wszystkich naszych dzieci to dyscyplina sportu w której 
mogli uczestniczyć po raz pierwszy. I tu zrodziła się myśl i pra-
gnienie by przenieść Bieg na orientację na warunki branickie  
i tu go trochę rozpropagować. Ufamy, że to się uda. W naszej 
zabawie sportowej, bo też i taki wymiar miał cały wyjazd, cho-
dziło o to by po prostu dobrze się bawić i wzajemnie spotkać. 
Pomogły nam w tym Pani Teresa Czyszczoń oraz Pani Marta 
Lenartowicz za co z serc pełnych wdzięczności dziękujemy. 
Wasze uśmiechy i świetne podejście do dzieci ogromnie ułatwi-
ły nam całość działań organizacyjnych. Pani Veronice Dyrektor 
SVC w Krnovie, jej pomocnikom, Panu Pavłovi za piękne zdję-
cia DZIĘKUJEMY. 

UDAŁO SIĘ… , byliśmy, widzieliśmy, doświadczyliśmy… 
Jesteśmy bogatsi… . A kto dziś nie chce być bogatszy… . Ale 
my nie w pieniądze, lecz piękne doświadczenia które niech ro-
dzą z ziarna dobry i obfity plon. 

 

s. Daniela SMI  

Pumtrak i ścianka wspinaczkowa  
To ostatnie już nasze zadanie w projekcie „Talent za talent”. 
Ostatnie w projekcie, ale nie ostatnie w ogóle. Z perspektywy 
czasu możemy śmiało powiedzieć, że udało nam się poprzez 
wszystkie poprzednio udane zadania projektowe nawiązać trwa-
łe i piękne relacje z naszym Partnerem Czeskim SVC Krnov, 
które owocować będą dalszymi wspólnymi spotkaniami.  
Wisienką na torcie były już nasze ostatnie spotkania. Po zmia-
nach które wyniknęły z przyczyn organizacyjnych, zadanie 
wręcz zostało ubogacone w swojej treści bardziej niż zamierza-
liśmy pierwotnie. Udało nam się połączyć dwa dni zadaniowe 
wspólnym noclegiem w SVC Krnov. A jak wspominaliśmy już 
w projekcie, wspólny nocleg zawsze wpływa dodatnio na fakt 
zacieśniania więzi i wzmacniania wspólnych relacji.  
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Rozpoczęliśmy od rowerowego rajdu do Placówki w Cze-
chach. Nie bez niespodzianek, ale udało nam się dotrzeć na 
miejsce, gdzie już czekała na nas Pani Veronika Dyrektor SVC 
Krnov wraz ze swoimi dziećmi. Dzieci tym razem nieco młod-
sze, ale i nasza grupa wiekowa także była dobrana w tym kie-
runku. To na co czekaliśmy najbardziej, to Pumptrak i nasze 
hulajnogi. To miejsce więc uczyniliśmy naszym pierwszym 
punktem spotkania. Pumptrac okazał się być świetną zabawą, 
ale wcale nie taką prostą jak mogły się wydawać na pierwszy 
rzut oka. Trudności techniczne pokonywaliśmy jednak wraz  
z upływem doświadczenia w jeździe. Pod koniec dnia, prawie 

już każdy z nas bezkolizyjnie przejechał trasę. I to nasz osobi-
sty, a zarazem wspólny sukces. Wieczorem, ale już późnym 
wieczorem, zjedliśmy pyszną pizzę i jeszcze udało nam się wy-
krzesać siły na wspólne zabawy integracyjne przygotowane 
przez organizatorów. Długa noc, a więc i ciężki poranek wyna-
grodziła perspektywa kąpieli w Krnovskim basenie ze ścianką 
wspinaczkową. To cudna perspektywa na upalny dzień. Mokre 
szaleństwo zakończyliśmy obiadem, co prawda znowu w postaci 
pizzy, ale ulubionej przez dzieci. Wróciłyśmy bardzo zmęczeni 
ale pełni przygód do naszych domów. 

s. Daniela SMI  

Nauka przez zabawę 
Sierpień obfitował w naszym Przedszkolu w wiele atrakcji. 

Wycieczka do ALPAKALANDII – gospodarstwa położonego  
w małej wsi Królowe – była bardzo ciekawą lekcją edukacyjną 
dla naszych Przedszkolaków. Dzieci były przeszczęśliwe, gdyż 
mogły wejść do zagrody pełnej zwierząt, a były tam: kozy, 
owce, strusie, szopy, kucyki oraz przeurocze alpaki. Największą 
radość przedszkolakom sprawiła możliwość karmienia zwierząt  
z ręki oraz głaskania ich. Dzieci miały również zajęcia eduka-
cyjne na temat pochodzenia alpaków. Wykonały piękne rysunki, 
które ozdobiły delikatną wełną. Wycieczka zakończyła się spa-
cerem z alpakami wśród okolicznych pól. 

8 sierpnia obchodzimy w Polsce WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ. 
Z tej okazji zaprosiliśmy do Przedszkola Pana Krzysztofa Gło-
wiszyn, który jest Prezesem Koła Pszczelarzy w Głubczycach,  
a swoje hobby rozwija od 30 lat. Dzieci z wielkim zaciekawie-

niem słuchały opowieści o tych jakże pożytecznych owadach. 
Pan Krzysztof przywiózł przeszklony ul i wiele innych akceso-
riów, które używa na co dzień w swojej pracy. Dzieci miały 
okazję poznać nazwy pszczół, ich zwyczaje, dowiedzieć się jak 
powstaje miód oraz spróbować ten słodki przysmak. Najstar-
szym przedszkolakom udało się odnaleźć Królową Pszczół oraz 
odgadnąć numer, którym jest oznaczona.  

Kolejną niespodzianką dla dzieci było pieczenie miodowych 
ciasteczek. Pięknie polukrowane pszczółki powędrowały  
z dziećmi do domu. Dziękujemy Panu Krzysztofowi za wspania-
łą lekcję edukacyjną, której celem było budzenie świadomości u 
dzieci na temat pożyteczności pszczół, oraz pokonywanie stra-
chu przed tymi owadami. 

 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 
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Wakacyjne atrakcje 
Czas wakacji - to czas na beztroską, 

wspaniałą i niezapomnianą zabawę, dla-
tego nasze Przedszkole jak co roku przy-
gotowało mnóstwo niespodzianek dla 
dzieci. Przedszkolaki chętnie i z dużym 
zaangażowaniem uczestniczą w zaję-
ciach organizowanych przez placówkę. 
Letnie dni przyniosły wiele ciekawych 
pomysłów na spędzanie czasu w przed-
szkolu. Dzieci biorą udział w zajęciach 
artystycznych między innymi w malowa-
niu na folii, rysowaniu, tworzeniu prac 
technicznych z wykorzystaniem różnych 
materiałów. Gry i zabawy dostarczają 
naszym milusińskim okazji do rozłado-
wania kumulującej się w nich energii. 
Spędzanie czasu na świeżym powietrzu 
jest ulubioną formą aktywności większo-
ści naszych maluchów, dlatego też, każ-
dy dzień wakacji w przedszkolu obfituje 
w atrakcje związane z aktywnością ru-
chową w ogrodzie przedszkolnym: zaba-
wy na placu zabaw, tory przeszkód, kla-
sy, zabawy z chustą animacyjną, spacery.  

W ramach trwającej akcji Wakacje  
w Gminie Branice starsze przedszkolaki 
wraz z Paniami z placówki uczestniczyły 
w wycieczce do Miasteczka Twinpigs. 
Opowieści dzieci o Lesie Przygód, Zwie-
rzyńcu w którym spotkali i karmili mnó-
stwo zwierząt, a także o Domu Strachów 
nie miały końca. Radość i wspomnienia 
pozostaną na długo w ich pamięci. 

Kontynuując atrakcje dla naszych milu-
sińskich w ramach wyżej wymienionej 
akcji należy wspomnieć o „Bańkowym 
zawrocie głowy”. Wesoło i kolorowo 
zrobiło się w naszym przedszkolu kiedy 
to przyjechały dmuchane zamki, zjeż-
dżalnie i „Pajac” na których można było 
skakać do woli.  

Dzieci w tym dniu podczas zajęć robiły 
samodzielnie bańki mydlane: małe, duże, 
delikatne, magiczne, tęczowe, wspaniale 
bawiły się podczas puszczania baniek  
i ich łapania. Jednakże niespodzianka, 
która czekała na milusińskich w ogrodzie 
okazała się „strzałem w dziesiątkę”- 
„Piana Party” – szaleństwo, uśmiechnię-
te, radosne i szczęśliwe dzieci, czego 
chcieć więcej. Dzień ten jednogłośnie 
okrzyknięto najlepszym, pełnym atrakcji, 
wyjątkowym i długo niezapomnianym 
dniem w naszym przedszkolu.  

Każdy dzień w Publicznym Przedszko-
lu w Branicach jest dniem pełnym emo-
cji, dobrej zabawy i nauki, bo tam gdzie 
dzieje się wiele nieoczekiwanych i cieka-
wych rzeczy, nie ma mowy o nudzie! 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola  

w Branicach 
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O B W I E S Z C Z E N I E 

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: 

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 12.09.2022 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 22.08.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie działki i 
nr KW 

Pow.  
i położenie 

Przeznaczenie 

w planie (P)/ 
studium (S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Działka nr252 

KW nr OP1G/-
00028528/6 

1,2700 ha 

Dzierżkowice 
(S) obszary 
rolne 

Kształt działki korzystny. Grunt o klasoużytku 
Bz z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 

1 206,50zł 

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) 

+ podatek od nieru-
chomości wg obowią-

zującej stawki 
Płatność do 30 wrze-
śnia danego roku. 

Dzierżawa 
nieruchomości 
na okres 3 lat. 

Część działki nr 228 

KW nr OP1G-
/00023178/2 

0,1900 ha 

Jędrychowice 
(S) obszary 
rolne 

Część działki o korzystnym kształcie, dojazd 
drogą gruntową. Grunt z przeznaczeniem na 
użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 

140,00 zł  

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) 

+ podatek od nieru-
chomości wg obowią-

zującej stawki 
Płatność do 30 wrze-
śnia danego roku. 

Dzierżawa 
nieruchomości 
na okres 3 lat. 

Działka nr 79/2 

KW nr 
OP1G/00025543/6 

0,1400 ha 

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

Działka zlokalizowana jest w centrum wsi 
wśród zabudowań mieszkalnych. W ewidencji 
gruntów stanowi teren oznaczony jako BP. 
Kształt działki to regularny czworokąt, niwele-
ta pozioma. Dojazd do działki drogą gminną  
o nawierzchni asfaltowej. Działka obecnie nie 
jest użytkowana. Uzbrojenie techniczne – 
energia elektryczna i wodociąg w ulicy. 

38 450,00 zł 

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) 

Sprzedaż  
w formie prze-
targu ustnego. 

O G Ł O S Z E N I E 
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 z późn. zm.) 
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-

chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Nieruchomość położona jest na obrzeżach wsi Niekazanice, dojazd drogą gruntową. Działka jest mocno zróżnicowana wysokościowo,  
w niewielkim obszarze użytkowana rolniczo, teren działki w części porośnięty dziko rosnącymi drzewami liściastymi i krzewami o znikomej  
wartości. 

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyj-
na). 

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 ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmi-
na 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. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow.  

i położenie 
Przeznaczenie 
w planie (P)/

studium (S) 

Termin  
przetargu 

Cena 

wywoławcza  

do  przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 

Uwagi 

Działka nr 142 

KW nr OP1-
G/00024625/8 

1,0700 ha 

Niekazanice 
(S) obszary 

rolne 
05.09.2022r. 
godz. 10:00 

40 000,00 zł 

(podlega zwolnieniu 
z podatku VAT) 

4 000,00 zł 

wpłata do 

01.09.2022r. 

Sprzedaż w formie prze-
targu ustnego nieograni-
czonego 


