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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-PO ŻARNICZE  
O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANICE 

W niedzielę 5 lipca 2015 r. na stadionie Orła Branice odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gmi-
ny Branice.  

W tym roku rolę gospodarza zawodów pełnili strażacy z OSP 
Wódka. 

W zawodach startowało 16 drużyn z Gminy Branice, w tym: 
− w grupie „A” (seniorzy) – 10 drużyn, 
− w grupie „C” (kobiece drużyny pożarnicze) – 2 drużyny,  
− w grupie HDP (Harcerskie Drużyny Pożarnicze): 3 drużyny 

chłopięce i 1 drużyna dziewczęca. 
Niestety, w związku z koniecznością zmiany terminu zawo-

dów ze względu na warunki pogodowe (pierwotny termin  
28.06.2015 r.), w zawodach nie mogły wziąć udziału jednostki 
OSP z Czech, gdyż miały już inne zobowiązania. 

Zawody rozpoczęły się zbiórką uczestniczących w nich dru-
żyn, podczas której Wójt Gminy powitał startujących oraz za-
proszonych gości. Następnie Komendant Gminny OSP – dh Jó-
zef Orłowski, złożył raport o gotowości zespołów do rywalizacji 
Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP - Marii Krom-
piec. 

Zbiórkę zakończyło błogosławieństwo udzielone zawodnikom 
przez kapelana Zarządu Związku OSP Gminy Branice ks. Marka 
Wcisło. 

Zawody składały się z dwóch konkurencji, sztafety pożarni-
czej 7x50m, oraz ćwiczeń bojowych, a o ostatecznej klasyfikacji 
decydowała suma czasów uzyskanych w tych konkurencjach. 

Przez prawie trzy godziny w tropikalnym wręcz upale, liczna 
grupa widzów zgromadzonych na widowni stadionu miała oka-
zję oglądać w akcji zmagania najlepszych przedstawicieli startu-
jących jednostek. Uczestnicy sztafety biegnąc mieli do wykona-
nia następujące zadania: podłączenie węża do rozdzielacza, skok 
przez płotek, skok przez imitację rowu z wodą, pokonanie rów-
noważni, slalom między tyczkami i najtrudniejszą, a jednocze-
śnie najbardziej widowiskową przeszkodę – pokonanie drewnia-
nej ściany. Na ostatnich finiszowych metrach należało podłą-
czyć wąż z jednej strony do rozdzielacza, a z drugiej do prądow-
nicy, z którą należało w jak najszybszym tempie przekroczyć li-
nię mety. Druga konkurencja, ćwiczenia bojowe polegała na jak 
najszybszym rozwinięciu i połączeniu węży, podaniu przez nie 
wody i wywróceniu strumieniem wody z prądownicy zestawu 
przygotowanych słupków. 

Była to konkurencja niezwykle widowiskowa, która w pełni 
prezentowała znakomite wyszkolenie strażaków w wykonywa-
niu zadań, do których zostali powołani. Dodatkową atrakcją tej 
konkurencji była kąpiel licznej grupy najmłodszych w strumie-
niach wody wykorzystywanej w tych zmaganiach. 

Największy podziw zgromadzonej publiczności wzbudzili naj-
młodsi adepci pożarnictwa, których zaangażowanie i entuzjazm 
w wykonywanych działaniach zasługuje na szczególne uznanie. 

Ogółem w zawodach wzięło udział 128 strażaków obu płci, 
we wszystkich grupach wiekowych. 

Organizatorzy dla wszystkich startujących, sędziów i zapro-
szonych gości zapewnili zimne napoje i doskonałą grochówkę,  
a panie z KWW „Braniczanki” przygotowały dla wszystkich 
chętnych frytki, gofry i watę cukrową. 

Impreza zakończyła się efektownymi pokazami rozpylonych 
strumieni wodnych oraz imponującym pióropuszem kurtyny 
wodnej zaprezentowanej przez strażaków z włodzienińskiej 
OSP. 

Oficjalne wyniki zawodów: 
GRUPA „A” ( seniorzy) : 

I MIEJSCE – Bliszczyce II (94,67 sek.) 
II MIEJSCE – Bliszczyce I (95,72 sek.) 
III MIEJSCE – Wódka (99,84 sek.) 
IV MIEJSCE – Lewice I (104,73 sek.) 
V MIEJSCE – Włodzienin (105,48 sek.) 
VI MIEJSCE – Wysoka (107,81 sek.) 
VII MIEJSCE – Branice (125,34 sek.) 
VIII MIEJSCE – Jakubowice (130,14 sek.) 
IX MIEJSCE – Lewice II (138,92 sek.) 
X MIEJSCE – Wiechowice (141,24 sek.) 
GRUPA „C” (kobiece dru żyny pożarnicze): 

I MIEJSCE – Lewice (137,98 sek.) 
II MIEJSCE – Jakubowice (175,10 sek.) 
HDP DZIEWCZ ĘCE: 

I MIEJSCE – Branice (35,62 sek.) 
HDP CHŁOPIĘCE: 
I MIEJSCE – Wysoka (35,62 sek.) 
II MIEJSCE – Bliszczyce (36,25 sek.) 
III MIEJSCE – Wiechowice (40,78 sek.) 

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez sędziego głównego, 
Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z PSP  
w Głubczycach - Mateusza Szymuś, nastąpiło uroczyste wręcze-
nie dyplomów, pucharów oraz nagród zwycięzcom tegorocz-
nych Gminnych Zawodów Pożarniczych. Nagrody wręczone zo-
stały przez Wójta Gminy Branice – Sebastiana Baca, Prezesa 
Zarządu oddziału gminnego OSP RP - Marię Krompiec, Ko-
mendanta Gminnego – Józefa Orłowskiego, oraz sędziego głów-
nego - Mateusza Szymuś. 

Gratulujemy wszystkim serdecznie i dziękujemy za udział  
w zawodach! Najlepsze drużyny będą reprezentowały Gminę 
Branice na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. 

Organizatorzy 
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I MISTRZOSTWA W MARSZU NORDICK WALKING NA 
DYSTANSIE 5 KM O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANICE 
W niedzielę 21 czerwca 2015 r. na stadionie Orła Branice od-

były się I Mistrzostwa w Marszu Nordick Walking, na dystansie 
5 km, o Puchar Wójta Gminy Branice. 

Pogoda była dosłownie na zamówienie, bo zaczęło padać  
w chwili wręczenia ostatniego medalu. Na starcie stanęło 16 
osób, w tym: 8 kobiet i 8 mężczyzn. Wszyscy ukończyli marsz  
i otrzymali pamiątkowe medale i drobne upominki, a pierwsze 
trzy miejsca w kategoriach: kobiet i mężczyzn otrzymały pucha-
ry i medale. Mistrzostwa zakończyły się wspólnym grillem.  

Imprezę swym udziałem zaszczyciła Pani Irena Czuta-Pakosz 
– Mistrzyni Świata w biegach górskich i Mistrzyni Polski  
w Nordic Walking oraz jej mąż – Piotr Pakosz. Mimo udziału 
Mistrzyni Polski, branickie mistrzostwa wygrali, jak wcześniej 
obstawiano wśród uczestników – Państwo Stanisława i Stani-
sław Sitko. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i już zaprasza-
my na przyszły rok. 
Klasyfikacja medalowa: 
KOBIETY:  

I MIEJSCE – Stanisława Sitko 

II MIEJSCE – Irena Czuta-Pakosz 
III MIEJSCE – Kazimiera Żmijowska 
MĘŻCZYŹNI:  
I MIEJSCE – Stanisław Sitko 
II MIEJSCE – Piotr Pakosz 
III MIEJSCE – Paweł Zagórski 

Zwycięska drużyna - OSP Bliszczyce II 
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Spółdzielnia Socjalna „POWRÓT” już otwarta  
„Będą pomagać osobom zmagającym się z uzależnieniem  

w powrocie do „społeczeństwa” - takimi słowami Kurier Opol-
ski rozpoczął swój felieton na antenie telewizyjnej. 

12 czerwca 2015 roku został oficjalnie otwarty Ośrodek Re-
adaptacyjny pod nazwą "POWRÓT" w Pietrowicach Głubczyc-
kich. Głównym pomysłodawcą był Pan Wojciech Chuchla wraz 
z Panem Władysławem Malewiczem. Ideą tego Ośrodka jest 
niesienie pomocy osobom uzależnionym i odrzuconym społecz-
nie. 

Program readaptacji opiera się na dwóch przedsięwzięciach-
terapii i pracy. Osoby przyjęte do ośrodka, po opuszczeniu szpi-
tala i zakończeniu leczenia terapeutycznego, mają zagwaranto-
wane miejsce, współpracę ze specjalistami, terapeutą, doradcą 
zawodowym, pracownikiem socjalnym, pozwala to trafnie zi-

dentyfikować problemy beneficjenta. Ośrodek oferuje pomoc 
długofalową, stwarza możliwości do podjęcia własnej aktywno-
ści zawodowej i życiowej. Daje szansę wyrównania deficytów 
jak i czerpania z doświadczeń osób, które zmagały się z podob-
nymi trudnościami. Głównym celem prowadzonych działań jest 
usamodzielnienie się i powrót do normalnego życia w społe-
czeństwie. 

Spółdzielnia "POWRÓT' powstała dzięki środkom Unii Euro-
pejskiej. Środki te zostały podzielone na 2 etapy: remont i adap-
tację wyposażenia. Prace trwały niespełna 5 tygodni. Głównym 
wykonawcą było miejscowe Przedsiębiorstwo Remontowo –
Budowlane "IKEBANA" Żaneta Malota z Michałkowic. 

Cytat: „Praca przy tej inwestycji była samą przyjemnością, po-
nieważ od podstawy mogliśmy zobaczyć, jak rodzi się piękny 
obiekt”. Do wyremontowania mieliśmy 7 domków campingo-
wych, które od lat stały puste i praktycznie całkowicie zaniedba-
ne. Została wymieniona w całości instalacja elektryczna, nowa 
stolarka okienna i drzwiowa oraz wszystkie domki zostały ocie-
plone na zewnątrz wraz z dachem. Nad tymi pracami czuwał 
kierownik budowy Pan Andrzej Gadżała, który starał się, aby 
wszystkie prace były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, 
solidnie, fachowo i co najważniejsze dokładnie nie pomijając es-
tetyki. 

Bardzo istotną sprawą było podpisanie umowy o współpracy 
Spółdzielni z firmą Ikebana. Już są tego pierwsze efekty. Pod-
czas prac remontowych 2 pracowników Spółdzielni otrzymało 
pracę w naszej firmie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ 
okazali się dobrymi fachowcami, co również jest sukcesem ich 
samych - że jednak warto powrócić... 
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Ogromne podziękowania należą się przede wszystkim panu 
Wojciechowi Chuchla, który jest inicjatorem tego przedsięwzię-
cia. Pomysł podchwycił pan Władysław Malewicz, który jest  
Prezesem tego Ośrodka. Obaj panowie zmotywowali również 
osoby bezrobotne, które wyraziły chęć stworzenia tej Spółdziel-
ni. Serdecznie im za to dziękujemy. Gmina Branice była punk-
tem docelowym, który pomagał przy tworzeniu wniosku, aby 
ten projekt mógł powstać. Jak widać udało się i dziś możemy 
cieszyć się wspaniałym obiektami, co pokazują te zdjęcia. 

W dniu otwarcia oprócz rewelacyjnej pogody zaszczycili nas 
swoją obecnością goście z władz gminnych i samorządowych 
powiatu głubczyckiego i gminy Branice.  

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: pani Agnieszka Kacz-

marzyk, Wójt Gminy Sebastian Baca, Starosta Powiatu Głub-
czyckiego Józef Kozina, oraz przewodniczący Rady Miasta 
Głubczyce Kazimierz Naumczyk. W otwarciu wzięli również 
udział przedstawiciele Unii Europejskiej, pełnomocnik burmi-
strza Głubczyc Anna Rydzak, dyrektor Szpitala Adam Jakubow-
ski, kierownik Terapii Uzależnień Janusz Gawlik oraz prezes 
ZUK - Głubczyce Stanisław Szczerbak. 
Całość uwieczniły media Telewizji Polskiej OPOLE. 

Dziękujemy także Wszystkim, którzy przyłożyli się do tego 
projektu i dziś możemy być dumni, że wspólnymi siłami można 
zdziałać wiele. Życzymy wielu sukcesów Spółdzielni 
"POWRÓT" w jej funkcjonowaniu. 

Żaneta Malota 

Młodzi duchem, chociaż na emeryturze 
Koło Emerytów i Rencistów w Branicach zaprasza do wspól-

nego wypoczynku. Odwiedzamy cudowne miejsca na Opolsz-
czyźnie, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. 

W ŚWIĘTO KWITNĄCYCH AZALII odwiedziliśmy Zamek 
w Mosznej. To przepiękne miejsce na mapie naszego regionu  
z dużym, romantycznym parkiem, fontanną i urokliwą oranże-
rią. Byliśmy tam 31 maja 2015r., w niedzielne popołudnie. Po-
dziwialiśmy kwitnące azalie i rododendrony, zwiedzaliśmy za-
mek, który urzekł nas niezwykłą liczbą ślicznych wież i wieży-
czek, a w znajdującej się tu kawiarence nie oparliśmy się wspa-
niałym lodom i kawie. Wieczorem z zapartym tchem i wzrusze-
niem wysłuchaliśmy koncertu pt. „Bal u Posejdona - piosenki 
Anny German”. 

Drugi wyjazd odbył się 5 lipca 2015 r. na ŚWIĘTO KWIA-
TÓW w Otmuchowie. 

Na zamku z XIII w, dziedzińcu i w zamkowym otoczeniu po-
dziwiać można było całe spektrum kwiatów: do domu, do ogro-
du i mieszkania. Urzekły nas storczyki, kaktusy róże, iglaki, 

skalniaki i wiele, wiele innych. Oprócz kwiatów w Otmuchowie 
nie zabrakło też gwiazd estradowych. Ulice miasta jak i rynek 
wypełnione były nie tylko kwiatami, ale do dyspozycji zwiedza-
jących były również stoiska z gastronomią i przykuwające 
wzrok kolorowe stragany. Upał sięgający 35oC nie odstraszył 
naszych turystów. Panie w pierwszej kolejności dokonały zaku-
pu kapeluszy, by ochronić się przed słońcem. A oprócz tego 
przywieźliśmy ze sobą ogromne ilości kwiatów, które zdobić 
będą nasze domy. 

Dwa wyjazdy i wszystkie miejsca  w autokarach zajęte. Koszt 
wyjazdu w obie strony z ubezpieczeniem wyniósł tylko 30 PLN. 
Takie kwoty od przewoźników i ubezpieczyciela wynegocjowa-
ła nasza pani skarbnik, Stanisława Golas. 

Tradycją są nadal środowe spotkania przy grillu lub pysznym 
śniadanku, które ostatnio przygotowały panie Ewa Schyndler  
i Janina Gospodarczyk oraz warsztaty. 
Można u nas spędzić ciekawie wolny czas. 
Serdecznie Państwa zapraszamy. 

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Branicach. 
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Jubileusz „Złotych Godów Małżeńskich”.  

Lidia Szpak - Człowiekiem Roku Powiatu Głubczyckiego  

„Nie wystarczy pokochać  
Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce  
I przenieść ją przez całe życie” 

August Bekante 

16 czerwca 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury w Branicach 
gościli śmy pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą jubile-
usz „Złotych Godów Małżeńskich”. Naszymi gośćmi byli: Pań-
stwo Anna i Jan Barton z Uciechowic, Emilia i Władysław Du-
dek z Boboluszek, Maria i Jarosław Huk z Wysokiej, Bronisława 
i Stanisław Jaworscy z Wódki, Grażyna i Zygmunt Kantor  
z Bliszczyc, Julia i Franciszek Kowal z Branic, Edeltrauda i Eryk 
Mikułka z Michałkowic, Emilia i Bartłomiej Mosiądz z Gród-
czan oraz Anna i Bronisław Szklarscy z Lewic. 

Podczas uroczystości Wójt Gminy Sebastian Baca wręczył ju-
bilatom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie. Poza tym goście 
otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne. Artystyczny akcent uroczy-
stości nadały występy młodzieży z Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Branicach przygotowane przez Panią Jadwigę 
Misiurkę.  

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do stołu na 
skromny poczęstunek. Przy ciastku i herbatce jubilaci dzielili się 
swymi wspomnieniami z przeżytych lat. Opowiadali o swoich ro-
dzinach, o dzieciach, wnukach, o swoich radościach i troskach. 
Tym wspomnieniom wstecz, często towarzyszyła łezka wzrusze-
nia.  

Świętowanie 50 tej rocznicy ślubu to ogromne wydarzenie nie 
tylko dla jubilatów i ich rodzin. To radość i powód do dumy dla 
całej społeczności lokalnej, ponieważ jubilaci swym życiem dali 
świadectwo trwałości i wielkości małżeństwa i rodziny. Te pary 
stanowią wzór i piękny przykład zgody i miłości małżeńskiej dla 
tych wszystkich, którzy dzisiaj decydują się połączyć węzłem 
małżeńskim. Mamy nadzieję, że nadal będą służyć swym przy-
kładem i doświadczeniem dla dobra przyszłych pokoleń. 

Drodzy Jubilaci lata temu złączeni węzłem małżeńskim wyru-
szyliście na nową drogę życia. Dziś gratulujemy Wam, że dotrzy-
maliście przysięgi małżeńskiej i życzymy, aby łączące Was uczu-
cie dodawało Wam sił. 

Jolanta Misiurka 

W dniu 19 czerwca na uroczystej gali w Kluczborku nasza 
braniczanka Lidia Szpak kierownik zespołu KAPRYS otrzymała 
tytuł Człowieka Roku Powiatu Głubczyckiego. Statuetkę oraz 
dyplom dostała z rąk marszałka województwa opolskiego An-
drzeja Buły.  

W plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej i Urzędu Marszał-
kowskiego zwyciężyła pokonując 9 innych kandydatów z nasze-
go powiatu. Otrzymała ponad 1000 głosów. 

Nie spodziewałam się wygranej – mówi Lidia Szpak- od pięt-
nastu lat prowadzę grupy mażoretkowe i tańca estradowego 
„Kaprys”, który odnosi sukcesy w kraju i za granicą promując 
nasz region. Nie byłyby jednak one możliwe, gdyby nie wspa-
niałe choreografie tańców, tworzone przez moją córkę. Ola dzię-
kuję! 
Składam podziękowania również członkom mojego zespołu  
i wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy na mnie głosowali.  

Lidia Szpak 
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Czas pożegnania w Publicznym Przedszkolu w Branicach  
Dzieciństwo ma zaledwie kilka lat 
i krótkie spodnie w kratkę. 
Na twarzy uśmiech, we włosach wiatr, 
A w buzi czekoladkę. 

Czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno 
przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, dziś szykują się 
do rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu - edukacji szkolnej.  
18 czerwca  dzieci z grupy ,,Starszaki” przygotowały uroczy-
stość pożegnalną z przedszkolem, na którą zostali zaproszeni 
wszyscy rodzice najstarszych przedszkolaków. Uroczystość roz-
poczęła się od podniosłego poloneza. Potem była część arty-
styczna, program był bardzo różnorodny - były piosenki, wier-
szyki i tańce. Wiersze i piosenki opowiadały o pożegnaniu, tęsk-
nocie, ale i nowych zadaniach czekających przyszłych uczniów. 
Na koniec przyszedł czas na nagrody i podziękowania. Na za-
kończenie części oficjalnej odbył się słodki poczęstunek, który 
przygotowali rodzice. 

W procesie edukacyjno- wychowawczym przedszkola istotne 
miejsce zajmuje uczenie najmłodszych samodzielności. Umie-
jętność tę kształtujemy stosując różnorodne formy i metody pra-
cy z dziećmi. Uznaliśmy, iż jedną z form usamodzielniania na-
szych podopiecznych jest… noc w przedszkolu. Po ustaleniach  
z rodzicami nadszedł ten dzień. W piątek – 19 czerwca od rana 
grupa starszaków była bardzo podekscytowana. Dzieci dotarły 
do przedszkola z bagażami i śpiworami.  

Zwykle wieczorem panuje tu cisza, a zabawki w spokoju od-
poczywają i regenerują swoje siły. W ten piątek było inaczej. 
Do późnych godzin wieczornych panowała tu atmosfera prze-
pełniona dziecięcą radością, ufnością i spontanicznością. 

O godzinie 15.30, kiedy młodsze dzieci powróciły do domów, 
rozpoczęła się nasza noc. Na dobry początek dzieci upiekły 

chleb. Każde dziecko miało swój udział w tym by wspólnie 
przygotowane jedzonko smakowało wyśmienicie. Przygotowano 
kolorowe rekwizyty by przedefiladować po naszej pięknej miej-
scowości, rozdając szczere uśmiechy i mnóstwo pozytywnej 
energii. Dodatkową atrakcją była wizyta w pizzerii, gdzie z ape-
tytem skonsumowaliśmy przepyszną pizzę przygotowaną spe-
cjalnie dla naszych dzieci.  

Odśpiewując wesołe piosenki wróciliśmy do przedszkola 
gdzie czekały na nas kolejne niespodzianki, owoce i słodycze 
oraz zabawy ze śpiewem i dyskoteka. Burczenia w brzuchach 
dały nam znak, że zbliża się pora kolacji, po jej spożyciu 
udaliśmy się do toalety umyć się i przebrać w piżamki.  

W kolejnej sali każde dziecko mogło wybrać sobie miejsce  
i rozłożyć śpiwór oraz poduszeczkę z pluszakiem. W swoim śpi-
worze pod czujnym okiem Pań wychowawczyń wszyscy spali  
i śnili o … a to już pozostanie słodką tajemnicą każdego przed-
szkolaka. Nie było płaczu, marudzenia…. . To dowód na to, że 
nasze dzieci czują się bezpieczne w obecności swoich nauczy-
cieli – wychowawców, a jeśli ma się poczucie bezpieczeństwa, 
wtedy wszystkie trudności pokonuje się bez trudu. Obawialiśmy 
się, że dzieci mogą źle znosić rozłąkę z bliskimi, dlatego rodzice 
zobowiązali się do pobytu w domu, w zasięgu telefonu.  
Na szczęście żadne dziecko nie płakało, przebywało przecież  
w dobrze mu znanym przedszkolu i pod opieką znanych i ko-
chanych przez nie pań. W sobotę rano wypoczęci rodzice ode-
brali swoje pociechy z przedszkola. I tylko panie były trochę 
niewyspane, ale czego się nie robi dla dzieci. 

Kierujemy gorące słowa podziękowania rodzicom za pomoc  
i zaufanie jakim obdarzyli personel przedszkola tej szczególnej 
nocy. 

Ewelina Jamrozik ,Marzena Barszczewska 
Publiczne Przedszkole w Branicach 
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Wakacje czas zacząć  
Z inicjatywy radnego Pawła Kopeczek oraz przy współudziale 

sołtysów z Jakubowic i Gródczan powstał pomysł zorganizowa-
nia cyklu imprez odnoszących się do tak wyczekiwanego przez 
wszystkich okresu, czyli wakacji. 

Pierwszej niedzieli lipca, czyli 5 dnia tego miesiąca, przy oka-
zji uroczystości odpustowej w Gródczanach, obyła się pierwsza 
z imprez pod hasłem „Witaj lato, witajcie wakacje”. Całość 
składała się z trzech części: zabaw rodzinnych, gdzie prym wio-
dły dzieci, a dorośli próbowali ze wszystkich sił im dorównać, 
rozgrywek sportowych – siatkówka, koszykówka oraz pełnej 
szaleństw zabawy tanecznej „Pod Chmurką”. Wszyscy uczestni-
cy zabaw i rozgrywek sportowych zostali nagrodzeni ,,a na dzie-
ci czekały słodkie niespodzianki. 

Dodatkową atrakcją była ciesząca się ogromnym zaintereso-
waniem strzelnica z praktycznymi nagrodami. Organizatorzy 
przygotowali dla każdego z gości ciasto, kawę lub herbatę oraz 

kiełbasę z grilla, frytki i popcorn. Największym przysmakiem 
serwowanym przez organizatorów było pieczone prosię z kaszą. 
Wartym podkreślenia jest fakt, że była to impreza typowo inte-
gracyjna, a nie dochodowa. Wszystkie atrakcje i przysmaki były 
serwowane bez opłat, a wszystko to odbyło się przy niezwykle 
sprzyjającej aurze. 

Dziękujemy sponsorom za wsparcie imprezy w każdej formie 
oraz mieszkańcom Jakubowic i Gródczan za zaangażowanie  
w organizację przedsięwzięcia. Nie sposób zapomnieć o szcze-
gólnych podziękowaniach dla licznie przybyłych gości z terenu 
gminy Branice i spoza niej, którzy nadali całej imprezie niepo-
wtarzalną atmosferę i bawili się wyśmienicie. 

Już dziś pragniemy zaprosić na imprezę kończącą tegoroczne 
wakacje, która odbędzie się w miejscowości Jakubowice. Za-
pewniamy, że będzie równie udana jak ta w Gródczanach  
a przekona się o tym ten, kto przybędzie. 

Krzysztof Saduniowski 
Małgorzata Marchel 

Upalnie i radośnie 
A na upały najlepsza kurtyna... wodna no i namioty, które da-

wały nieco cienia. Tak upłynęła impreza sportowo-rekreacyjna  
zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet ALE BABKI i Ra-
dę Sołecką w Wysokiej, dla wszystkich dzieci - tych mniejszych 
i trochę większych. 

Z uwagi na temperatury powyżej 33 stopni C, impreza rozpo-
częła się o dwie godziny później niż pierwotnie planowano. By-
ła to zabawa inaugurująca rozpoczynające się tegoroczne waka-
cje we wsi. Grano w bardzo modną ostatnio grę metalowymi 
kulkami zwaną „Petanque”, krykieta, badmintona, rzucano pi-
łeczkami do celu no i oczywiście rozgrywano mecze w piłkę 
nożną. Wszystkie dzieci, które były na boisku - bo tam tę impre-
zę zorganizowano, otrzymały soczki, lody, jogurty i wiele słody-
czy. 

Zwycięzcy będą mogli chwalić się zdobytymi medalami. Dla 
najmłodszych przygotowano dmuchane zamki. W czasie impre-

zy cały czas przygrywał miejscowy zespół Pana Stanisława Pla-
ty. Chętni mogli sobie pośpiewać - takie publiczne karaoke. Pa-
nie serwowały frytki, kiełbasę z rożna, chleb ze smalcem i tego-
rocznymi małosolnymi ogórkami oraz upieczone przez nie dzień 
wcześniej rogaliki i bułeczki drożdżowe. Było gorąco - nie tylko 
przez słoneczko, ale również przez atmosferę jaka panowała 
podczas całej imprezy. 

Późnym wieczorem dla dorosłych zorganizowano zabawę, 
która trwała i trwała prawie do wczesnych godzin porannych na-
stępnego dnia. Takie imprezy to nie tylko rozrywka dla dzieci 
ale również sposób na lokalną integrację. Stowarzyszenie Ko-
biet ALE BABKI i Sołtys wsi Wysoka składają serdeczne po-
dziękowania Panu Edwardowi Czyszczoń za zorganizowanie 
wszystkich gier i zabaw sportowo rekreacyjnych oraz za ogrom-
ną pomoc w pozyskaniu wszystkich słodkości. Podziękowania 
należą się również Panu Stanisławowi Plata i jego zespołowi, 
naszemu radnemu Panu Zdzisławowi Teledze, naszym straża-
kom z OSP Wysoka i gospodarzowi boiska. 

Stowarzyszenie Kobiet ALE BABKI i Sołtys wsi Wysoka. 
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Nieobozowe Lato, czyli wakacje w Miasteczku Miłosierdzia 2015 
Od 29.06.2015 do 10.07.2015 w Placówce opiekuńczo – wy-

chowawczej Ziarenko odbyła się półkolonia „Nieobozowe Lato, 
czyli wakacje w Miasteczku Miłosierdzia 2015”. Pierwszy dzień 
rozpoczął się od wspólnego zapoznania się z nowymi dziećmi  
i wychowawcami, podziału na grupy oraz podpisania kontraktu 
przez wszystkich uczestników półkolonii. Pierwszym gościem był 
pan policjant, który poprowadził wykład na temat bezpiecznych 
wakacji, wycieczek rowerowych i wypoczynku nad wodą. Następ-
nie Wesołe Clowny uczyły jak wykonywać różne zwierzątka z ko-
lorowych balonów oraz malowały dzieciom twarze w postaci z ba-
jek. 

Kolejnego dnia uczestnicy półkolonii wraz z wychowawcami 
mieli możliwość spędzenia czasu wolnego nad rzeką Opą. Poza 
licznymi grami i zabawami - odbyło się spotkanie z panem Bene-
dyktem Pospiszyl, który zapoznał dzieci z wymogami bezpieczeń-
stwa, jakie obowiązują na wodzie, ze szczególnym uwzględnie-
niem zasad korzystania z kajaków. Całą zdobytą wiedzę uczestni-
cy mogli zastosować w praktyce.  

Wychowawcy wraz z pomocnikami przygotowali także wspól-
ny posiłek – pieczone kiełbaski z grilla. Miło było nam gościć 
Wójta Gminy Branice pana Sebastiana Baca, który swoją obecno-
ścią okazał wdzięczność i pomimo tak licznych obowiązków po-
świecił dla nas swój cenny czas. 

W środę pan Edward Czyszczoń oraz pan Łukasz Kędzierski 
przygotowali rozgrywki sportowe. Dzieci podzielone na cztery 
grupy grały w różne gry, m. in. w krykieta i petanque (świnka). 
Następnie dwie drużyny wraz z wychowawcami rywalizowały  
w grze kwadrant. Ostatnimi rozgrywkami były gra w piłkę nożną 
oraz w zbijaka.  

Tematem kolejnego dnia półkolonii była ekologia. Przedsta-
wienie, pt. „Gospodarz i Juroszek”, które opowiadało o przyjaźni  
i pomocy drugiej osobie, wzbudziło duże zainteresowanie  
i burzę oklasków. Po wysłuchaniu informacji na temat segregowa-
nia śmieci, dzieci w trzech grupach pracowały nad plakatami eko-
logicznymi. 

Przez dwa kolejne dni dzieci mogły korzystać z basenu kąpie-
lowego w Branicach. 

Wtorek był bardzo ważnym dniem dla Placówki, ponieważ 
swoje święto obchodził Patron Piotr Jerzy Frassati. Uroczystość 

rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej w Branicach. Następnie zaproszeni goście przeszli 
do sali, w której zobaczyli prezentację o Patronie Placówki oraz 
film przedstawiający całoroczną pracę Ziarenka. Następnie wygło-
szone zostały podziękowania dla wszystkich Przyjaciół, Darczyń-
ców i Dobrodziejów, którzy przyczyniają się do rozwoju Placów-
ki. Kilka pięknych słów skierowali do nas Pan Wójt Sebastian Ba-
ca oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Immaculata - siostra Alek-
sandra. Nasze świętowanie uświetnił program artystyczny przygo-
towany przez Państwa Urszulę i Piotra Wiecha. 

Kolejne dni były pełne gier i zabaw na świeżym powietrzu. 
Pan Bartłomiej Pleśniak przygotował zawody tenisa ziemnego, 
dzięki którym dzieci poznały zasady obowiązujące w tym sporcie 
tocząc pojedynki jeden na jeden oraz w debla.  

Ostatni dzień półkolonii wzruszył nas do łez. Kleryk Grzegorz 
przygotował dla dzieci quiz dotyczący wydarzeń, które odbyły się 
na półkolonii. Następnie podążając za wskazówkami trzy grupy 
wyruszyły w poszukiwaniu nagrody, którą były przepyszne lody. 

Na koniec każdy uczestnik półkolonii otrzymał dyplom uczestnic-
twa. Było dużo uścisków, uśmiechu i radości, którymi uczestnicy 
dzielili się wzajemnie wspominając każdy dzień przebytej półko-
lonii. 

Karolina Gunia – wolontariusz Placówki 
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Już po raz trzeci, pod koniec maja w Branickim Domu Kultury ro-
zegrany został Otwarty Turniej Par na MAX'y o Puchar Wójta Gmi-
ny Branice. 

W turnieju wystartowało 15 par reprezentujących kluby z Kędzie-
rzyna-Koźla, Raciborza i Prószkowa. 

Na początku turnieju wszystkich uczestników powitał Wójt Gminy 
Branice - Sebastian Baca. 

Tegoroczne rozgrywki zdominowali brydżyści z klubu CHEMIK 
Kędzierzyn-Koźle, którzy w ostatecznej klasyfikacji zajęli trzy 
pierwsze miejsca. 

Najlepsza para, w której grał mieszkaniec gminy Branice, Jerzy 
Nogański, zajęła siódme miejsce, a kolejne ósme, zajęła para  
z Wacławem Lisowcem w składzie. Jak widać gospodarze okazali się 

bardzo gościnni i pozwolili wykazać się przyjezdnym swoimi umie-
jętnościami. 

Współorganizatorem i fundatorem nagród była Gmina Branice,  
a główny ciężar spraw organizacyjno - technicznych wziął na siebie 
pan Piotr Bielecki, występujący w barwach klubu RSB Racibórz. Or-
ganizatorzy przez cały czas trwania turnieju zapewnili uczestnikom 
ciepłe i zimne napoje. 

Zwycięzcy turnieju zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami, 
a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez 
Gminę Branice. 

Redakcja 

Branicki Turniej Bryd żowy 

Rewitalizacja Stawu Strażackiego w Jakubowicach 
Dzięki ciężkiej pracy i wysiłkowi wielu osób, udało nam się otrzy-

mać dofinansowanie na rewitalizację stawu strażackiego w Jakubowi-
cach, ramach programu konkursu KIERUNEK FIO. Z pomocą wielu 
wolontariuszy i przyjaciół z pobliskich Gródczan, udało nam się 
wspólnymi siłami zrobić bardzo dużo. Został oczyszczony teren wo-
kół zbiornika, wybrano blisko 130 t mułu!!! Usypano piasek. Dla bez-
pieczeństwa powbijano drewniane pale faszynowe. Prace te przyczy-
niły się do integracji całych rodzin i były okazją do dobrej zabawy. 

Składamy serdeczne podziękowania panom: Krzysztofowi Sadu-
niowskiemu - Sołtysowi wsi Gródczany, Andrzejowi Mosiądz, Łuka-
szowi Grabowskiemu - operatorowi koparki, strażakom z OSP Jaku-
bowice i wszystkim wolontariuszom, oraz pani Justynie Baca za spon-
sorowanie grilowego poczęstunku. Mamy nadzieję że w dalszych pra-
cach możemy liczyć na pomoc i udział naszych mieszkańców.   

Ewa Proskurnicka 

„Biesiada rodzinna” w DPS Dzbańce  
W dniu 13.06.2015r. odbyła się „Biesiada rodzinna” w DPS-

Klisino filia Dzbańce. Przygotowania trwały już od tygodni, ale war-
to podejmować każdy trud, aby widzieć szczęście, uśmiech i zado-
wolenie naszych mieszkańców. Jest to już czwarte spotkanie w gro-
nie naszych mieszkańców ze swoimi najbliższymi.  

Rodziny licznie przyjeżdżają z różnych stron Polski i nie tylko, aby 
w tym dniu być ze swoimi bliskimi. Biesiada rozpoczęła się uroczy-
stą mszą świętą. Odbyły się występy dziecięcego zespołu tanecznego 
„Mini Impuls” oraz skecz w wykonaniu naszych mieszkańców. Za-
bawa taneczna trwała do wieczora. Dopisała zarówno pogoda, jak  
i humory wszystkich uczestników Biesiady. 

Teresa Gospodarczyk-instruktor terapii zajęciowej  
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W sierpniu rusza Branicka Akademia Rozwoju! 
Branicka Akademia Rozwoju to wspólny projekt edukacyjny 

Gminy Branice i Instytutu Przedsiębiorczości z Chorzowa. Łą-
czy on działania skierowane zarówno do uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, jak i dorosłych mieszkańców 
Gminy, z pokolenia 55+. 

Pierwszym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań mło-
dych ludzi, a w tym zachęcenie ich do podejmowania działań  
o charakterze przedsiębiorczym, jak np. działalnością na własny 
rachunek, czy zdobywaniem kluczowych umiejętności i kompe-
tencji niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy. 

Arkadiusz Wawreczko, wiceprezes Instytutu Przedsiębiorczo-
ści wyjaśnia, że chodzi o to aby młodzi ludzie potrafili dostrze-
gać szanse i nisze na rynku, analizować czy podjęcie danego 
biznesu - a co za tym idzie, także ryzyka - się opłaca i odpo-
wiednio szybko reagować. Dla nich właśnie przygotowaliśmy 
interaktywne warsztaty pod hasłem „Branicki Start’up”.  Mo-
wa tu będzie o kreowaniu pomysłów biznesowych, trafiających 
w potrzeby klientów i tworzeniu biznesplanów. Odbędą się też 
szkolenia na temat praw i obowiązków pracownika oraz praco-
dawcy, a także kurs języka angielskiego w biznesie.  

Ponadto w programie poruszane będą zagadnienia dotyczące 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Dość ciekawym i przy-
datnym elementem mogą też być zajęcia z budowania własnej 
ścieżki kariery zawodowej, a wcześniej edukacyjnej, gdzie poza 
zdobywaniem nowej wiedzy i umiejętności przedsiębiorczych, 
uczestnicy zajęć będą mieli czas na lepsze poznanie siebie tj. 
swoich mocnych i słabych stron oraz zainteresowań i predyspo-
zycji zawodowych. Dzięki temu o wyborze kierunku dalszej 
edukacji, a później pracy nie zdecyduje ewentualny przypadek, 
a świadome działanie.  

Z natury jesteśmy raczej zwolennikami planowania wydarzeń 
w naszym życiu, a nie biernymi ich odbiorcami. Jednocześnie 
codziennie dokonujemy mniejszych lub większych wyborów. 
Dlatego jednym z celów zajęć jest zwrócenie uwagi uczestni-
ków na fakt, że niektóre decyzje lub też ich brak, mają wpływ 
na całe nasze późniejsze życie. Wspólnie zastanowimy się także, 
w jaki sposób już dzisiaj, możemy troszczyć się o swoją przy-
szłość finansową – dodaje A. Wawreczko. 

Z kolei dorosłych mieszkańców naszej Gminy, z pokolenia  
55+ zapraszamy do skorzystania z oferty Branickiego  
e-Centrum Seniora, w ramach którego przygotowaliśmy boga-
ty pakiet zajęć komputerowych. Kursanci zdobędą nowe  
i utrwalą dotychczasowe umiejętności cyfrowe, w tym w zakre-
sie obsługi komputera i Internetu. Zajęcia komputerowe będą 
również źródłem sporej dawki informacji ekonomicznych, fi-
nansowych i prawnych, których znajomość przydaje się w co-
dziennym życiu.  

Celem e-Centrum jest przede wszystkim wprowadzanie osób 
w wieku 55+ w cyfrowy świat. Wójt Gminy Branice Sebastian 
Baca zwraca uwagę, że mamy już w Gminie pierwsze doświad-
czenia w realizacji podobnych przedsięwzięć i widzimy, że ten 
rodzaj działań jest bardzo pożądany. Jednocześnie mieszkańcy 
zgłaszają do Gminy zapotrzebowanie na więcej działań o cha-
rakterze edukacyjnym i poradniczym. Arkadiusz Wawreczko, 
w tym miejscu dodaje, że właśnie dlatego staraliśmy się rozsze-
rzyć zajęcia komputerowe i połączyć je z podstawowymi zagad-
nieniami ekonomicznymi, finansowymi i prawnymi, których 

znajomość pomaga na co dzień i w ramach zajęć pojawią się ta-
kie tematy, jak: „na co uważać, aby nie dać się oszukać”, „gdzie 
w razie potrzeby szukać pomocy”, „czy każdy „bank” to bank”, 
„co zrobić żeby łatwiej nam było związać przysłowiowy 
„koniec z końcem””, „gdzie w Internecie możemy zasięgnąć fa-
chowej porady z zakresu prawa, finansów lub bankowości”, 
„skąd brać wzory dokumentów – pism, wniosków, podań, czy 
umów”, „jak sprawdzić czy dana firma albo podmiot istnieje 
i czy można jej zaufać” i wiele, wiele innych. 

W ramach projektu, zorganizowane zostaną także konkursy 
z nagrodami. W „Start’up-ie” przeprowadzony zostanie konkurs 
na najlepsze pomysły biznesowe, a uczestnicy Branickiego 
eCentrum Seniora będą mogli zmierzyć się w dobrowolnym te-
ście wiedzy. 

Radości nie kryje Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, który 
już na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie projektu, 
wyraził chęć podzielenia się z uczestnikami Start up’u swoimi 
doświadczeniami biznesowymi. Wójt weźmie również udział 
w pracach jury konkursu na najlepszy pomysł biznesowy. 

– Branicka Akademia Rozwoju to cenna inicjatywa – mówi 
Wójt - skierowana do wszystkich, którzy pragną poszerzać swo-
je horyzonty. Mam nadzieję, że bogaty program bezpłatnych za-
jęć komputerowych, będzie dla dorosłych mieszkańców Gminy 
atrakcyjny, a uczniom, interaktywne warsztaty prowadzone 
z wykorzystaniem elementów moderacji wizualnej, jako nieco-
dzienny sposób zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, przy-
padną do gustu.  

Wójt zaznacza również, że na szczególne podkreślenie zasłu-
guje fakt, że projekt Branicka Akademia Rozwoju realizowany 
jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edu-
kacji ekonomicznej.  

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia do 31 
grudnia 2015 roku. Zajęcia komputerowe dla mieszkańców 
z pokolenia 55+ odbywać się będą w pięciu dziesięcioosobo-
wych grupach, a zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych - w dwóch piętnastoosobowych gru-
pach. Każda z grup komputerowych zrealizuje 30h programu 
zajęć, a każda z grup młodzieżowych, w ramach Branickiego 
Start Up’u zrealizuje 70h programu z czego 36h poświęconych 
będzie na język angielski w biznesie. Wszystkie zajęcia odby-
wać się będą w budynku, w którym mieści się Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Branicach, przy ul. Szpitalnej 20. 
W związku z tym, że sierpień jest miesiącem wyjazdów waka-
cyjnych, istnieje możliwość by część grup uruchomić od wrze-
śnia. Prosimy jednak (zarówno dorosłych, jak i młodzież) o do-
konywanie zapisów już teraz! Zapisy przyjmowane będą przez 
Arkadiusza Wawreczko pod numerem telefonu: 698 940 780. 
Można się także zapisać elektronicznie, wysyłając e-mail na ad-
res: biuro@instytutprzedsiebiorczosci.com w treści wiadomości 
podając: imię i nazwisko uczestnika/-ów wraz z informacją, czy 
zapis dotyczy zajęć dla młodzieży (Branicki Start up), czy zajęć 
komputerowych dla osób z pokolenia 55+ (Branickie e-Centrum 
Seniora) i jaki jest preferowany termin rozpoczęcia zajęć 
(sierpień, czy wrzesień)  

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach! 
Bogusława Radgowska-Wawreczko 

Koordynator projektu 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na  

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 16 czerwca 2015 roku zostało  
wywieszone ogłoszenie o II przetargu  

ustnym nieograniczonym na nieruchomość 
oznaczoną według: 

Działka nr 165 o pow. 0.1679 ha opisana  
w KW OP1G/00025543/6 położona w miej-
scowości Jakubowice. 
Opis nieruchomości: 

− nieruchomość jest niezabudowana, nie-
użytkowana i zgodnie ze Studium stano-
wi teren zainwestowany /zabudowany/  
i położona we wsi Jakubowice w sąsiedz-
twie budynków mieszkalnych. Uzbroje-
nie techniczne na działce nie występuje. 
Działka jest porośnięta trawą i w niewiel-
kiej części drzewami krzewami dziko ro-
snącymi. Dojazd z drogi o nawierzchni 
utwardzonej brukiem kamiennym. 

1. Wartość nieruchomości - 14.696,00 zł. 
2. Wadium: - 1.470,00 zł. 
3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż  

w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości 
odbędzie się w dniu 16 lipca 2015 roku  
o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy 
Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala 
konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fi-
zyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  
w dniu 13 lipca 2015 r. wpłacą w/w wa-
dium do kasy tut. Urzędu lub na konto: 
Gmina Branice BS Namysłów o/Branice 
Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub 
w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym 
za datę wpłaty na konto uważa się datę uzna-
nia rachunku Urzędu Gminy Branice. Zazna-
cza się, iż na dowodzie wpłaty wadium nale-
ży umieścić dane dotyczące położenia nie-
ruchomości. 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wia-
domości na stronie internetowej 
www.branice.pl - BIP Gminy Branice, na ła-
mach gazety lokalnej: Informator Branicki. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brani-
cach oraz na stronie internetowej 
www.branice.pl zostało wywieszone dnia 
23.06.2015r. obwieszczenie w sprawie wy-
dania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na „Rozbudowie drogi woje-
wódzkiej nr 419 w miejscowości Branice  
w km 16+143,8 do km 13+270.”  

− obwieszczenie  Nr OŚ.6220.1-8.2015  
z dnia 23.06.2015r. o wydaniu decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. 

DAROWIZNA  
Dyrektor Danuta Pilipczuk reprezentująca Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża przekazała nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz osób niepełnosprawnych z naszej 
Gminy trzy rowerki trzykołowe. Przekazanie darowizny miało miejsce w dniach od 23.06.2015 r. 
do 29.06.2015 r. i odbyło się przy logistycznej współpracy pracowników tutejszego Urzędu. 

Radość i wdzięczność jaką okazywały osoby obdarowane pobudzała do refleksji a widok szcze-
rze uradowanych osób był najpiękniejszą zapłatą za otrzymaną pomoc. 

Małgorzata Pączko 

OGŁOSZENIE 
„Cmentarze Komunalne” 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach przypomina o koniecz-
ności uregulowania zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
obowiązkowych opłat za miejsca na Cmentarzach Komunalnych. Opłaty należy uiszczać  
w biurze Zakładu-budynek Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 (parter, pokój nr 2),  
telefon kontaktowy: 77/486-84-10. 
Poniedziałek -     7.00 – 17.00  
Wtorek-Czwartek -  7.00 – 15.00 
Piątek -        7.00 – 13.00 

Jednocześnie apeluje się do wszystkich odwiedzających Cmentarze Komunalnego zachowanie 
należytego porządku i umieszczania odpadów w kontenerach.  

Ponadto wszelkie prace związane z postawieniem, wymianą lub likwidacją pomnika, nasadza-
niem drzew i krzewów itp. należy zgłaszać w biurze Zakładu.  

                           KIEROWNIK  
Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach  

Anna Kruczek 
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W czerwcu 2015r. 
Urodzili się 

1. Pączko Borys - Branice. 
2. Besz Kamil - Włodzienin-Kolonia. 
3. Rudziewicz Szymon - Branice. 
4. Sagan Milena - Branice. 
5. Badower Hanna - Posucice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek 
małżeński 

1. Barton Mateusz (Uciechowice) - Krzy-
wa Sylwia. 

2. Link Sandra (Włodzienin) - Cokot 
Krzysztof (Włodzienin). 

3. Giec Mateusz (Bliszczyce) - Kremzer 
Monika. 

4. Glenc Grzegorz (Boboluszki) - Piecha 
Martynika. 

5. Ciszczonik Magdalena (Niekazanice) - 
Jaszcza Jakub. 

6. Kłodziński Krzysztof (Dzierżkowice) - 
Czerewko Marianna. 

7. Lenartowicz Łukasz (Branice) - Ko-
bylnik Adriana. 

8. Szymczyszyn Justyna (Włodzienin) - 
Plewa Radosław. 

9. Jakubowska Martyna (Wiechowice) - 
Sęga Jarosław (Wiechowice). 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Kupnicki Henryk - lat 68, Niekazani-

ce. 
2. Kuczaj Jan - lat 65, Bliszczyce. 
3. Stawinoga Stefan - lat 73, Turków. 
4. Sadlik Beata - lat 47, Bliszczyce DPS.  

Cześć Ich pamięci ! 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest  
6747 mieszkańców,  
w tym 3468 kobiet. 

W czerwcu 2014 r.  
było nas 6785 osób. 

 

W środę 1 lipca 2015 r. nastąpiło otwarcie basenu kąpielowego „FALA” w Brani-
cach. Basen będzie otwarty od 1 lipca 2015 do 31 sierpnia 2015 w godz. 10.00-18.00 
przy temperaturze powietrza powyżej 20°C i braku opadów. 

Obowiązują następujące rodzaje i ceny biletów: 

− normalny - 5 zł. dla osób powyżej 18 - go roku życia, 

− ulgowy    - 3 zł. dla dzieci i młodzieży od 2-go do 18-go roku życia, posiadaczy 
Opolskiej Karty Rodziny i Karty Seniora oraz studentów do lat 26-ciu (za okaza-
niem ważnej legitymacji studenckiej), 

− nieodpłatnie - dzieci do lat dwóch. 
Po zakupieniu biletu czas przebywania na basenie w danym dniu jest nielimitowany. 

Przed otwarciem sezonu, w obrębie obiektu wykonano szereg prac remontowych za 
sumę ok. 85 tys. zł. Najwięcej, bo ok. 50 tys. zł. kosztował remont budynku sanitarne-
go na terenie basenu „FALA”. W jego ramach wykonano: skucie starych tynków we-
wnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wod-kan., wylanie 
nowej posadzki, położenie płytek posadzkowych i ściennych, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, wymianę ceramiki sanitarnej i baterii łazienkowych, wykonanie ocie-
plenia styropianem wszystkich ścian budynków i dachu, wykonanie tynków zewnętrz-
nych i malowanie farbą fasadową, demontaż starego dachu nad wejściem głównym na 
teren obiektu, wymianę pokrycia dachowego i wykonanie zadaszenia nad wejściem 
głównym do pomieszczeń WC, montaż odwodnienia dachu i wywiezienie gruzu oraz 
ułożenie kostki betonowej brukowej w obrębie pomieszczenia sanitarnego oraz zjeż-
dżalni wodnej.  

Jednak Ci, którzy pamiętają sanitariaty na basenie z lat poprzednich, wiedzą, że re-
mont ten był niezbędny. Aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo, zakupiono 
również nową zjeżdżalnię do brodzika, której koszt wymiany wraz z montażem i wy-
mianą starej instalacji wodnej zasilającej kosztował ok. 20 tys. zł. Zamontowana zjeż-
dżalnia jest bezpieczna i spełnia wszystkie normy! Pozostałe 15 tys. zł. kosztowało 
malowanie niecek basenowych, malowanie fasad pomieszczeń klubu sportowego  
i wszystkich pomieszczeń gospodarczych, odrestaurowanie urządzeń małej architek-
tury oraz zakup piasku na boisko do piłki siatkowej plażowej. 

Zapraszamy Wszystkich serdecznie w słoneczne dni! 

OTWARCIE SEZONU  
NA BASENIE KĄPIELOWYM „FALA” 

W BRANICACH 


