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Branickie spotkanie wielkanocne 
Tradycyjnie już, w przeddzień świąt wielkanocnych dniu 21 

marca Stowarzyszenie Braniczanki przy współudziale Wójta 
Gminy Branice przygotowali Branickie Spotkanie Świąteczne 
przy stole wielkanocnym. 

Przy świątecznie udekorowanych stołach spotkali się wspól-
nie: władze gminy z Wójtem Gminy Sebastianem Bacą i Prze-
wodniczącym Rady Gminy Marianem Fuczkiem, Starosta Po-
wiatu Głubczyckiego Józef Kozina, radni gminy i powiatu, księ-
ża branickich parafii, kierownicy miejscowych zakładów pracy, 
sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, pre-
zesi OSP, przedsiębiorcy, a także zaprzyjaźnieni ze Stowarzy-
szeniem przedstawiciele Koła Emerytów z Branic i Klubu Se-
niora z Uvalna. 

Na początku uroczystości wszystkich zgromadzonych powitali 
i złożyli im świąteczne życzenia: Wójt Gminy, Przewodniczący 
Rady Gminy oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Braniczanki, 
pani Barbara Staluszka. Życzenia złożyli również księża, Alojzy 
Nowak i Jarosław Dąbrowski, którzy następnie poświęcili i  po-
błogosławili przygotowane potrawy. 

Na stołach wspaniale udekorowanych przez panią Annę Du-
dziak wraz ze współpracownikami z Pracowni Terapii Zajęcio-
wej tutejszego szpitala, pojawiły się tradycyjne świąteczne po-
trawy.  

Daniem głównym był doskonały żurek z jajkiem i białą kiełba-
są. Swym smakowitym wyglądem i smakiem kusiły również: 
jajka faszerowane, ćwikła z chrzanem oraz zestaw różnego ro-
dzajów wędlin. Na świątecznym stole nie mogło oczywiście za-
braknąć również wypieków. Sernik i makowiec oraz świąteczne 
baby prezentowały się i smakowały znakomicie. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez 

uczestników warsztatów Pracowni Terapii Zajęciowej branickie-
go szpitala oraz  rodziców przedszkolaków we Włodzieninie. 
Wszyscy z niekłamanym zainteresowaniem podziwiali małe 
dzieła sztuki związane z tematyką świąt wielkanocnych. A było 
co podziwiać. Od oryginalnych, o różnych kształtach poduszek, 
poprzez misternie wykonane w kształcie jajek kurczaki, drew-
niane, przepięknie ozdobione zajączki, kury i gąski, aż do całej 
gamy finezyjnych wycinanek, wiklinowych koszyków o fanta-
zyjnych kształtach i pięknie przyozdobionych świec. Wiele  
z tych ozdób znalazło nowych właścicieli, i stało się zapewnie 
atrakcyjnym elementem wystroju świątecznych stołów w bra-
nickich domach.  

Całe spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej i serdecznej at-
mosferze, za co należą się wyrazy wielkiego uznania dla osób 
zaangażowanych w jego zorganizowanie i przygotowanie. 

Janusz Kaczmarek 
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Powitanie wiosny w Branicach 
Tradycyjnie jak co roku w pierwszym dniu wiosny najmłodsi 

mieszkańcy Branic uroczyście pożegnali zimę i powitali wiosnę. 
Mimo chłodnej i deszczowej pogody, która nie za bardzo przy-
pominała wiosenną, w barwnym pochodzie przybyli na most 
graniczny uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Pierwsze na moście zjawiły się najmłodsze dzieci z wio-
sennymi kwiatami wpiętymi w czapki, a następnie grupy z klas 
starszych, niosące różnokolorowe kukły ustępującej pory roku. 

W grupie najstarszych uczniów można było zauważyć osoby 
duchowne różnych wyznań, oraz zaprzyjaźnionych gości z Bli-
skiego Wschodu w towarzystwie trębacza. Pochód zamykała 
dość posępna i tajemnicza grupa osobników w maskach prze-
ciwgazowych, niosąca na noszach zwłoki jakiejś postaci. We-
dług niepotwierdzonych informacji była to Marzanna - ofiara 
nieszczelnej instalacji kominowej w zimowym sezonie grzew-
czym. 

Po zgromadzeniu się wszystkich na moście ponad przepływa-
jącą pod spodem rzeką, przystąpiono do głównego punktu pro-
gramu, czyli obrzędu pożegnania zimy. Najpierw podpalone zo-
stały nieszczęsne Marzanny, a następnie, aby mieć całkowitą 
pewność że nas opuszczają na zawsze, (a przynajmniej do na-
stępnej zimy) rzucono je do rzeki z nadzieją, że jak najszybciej 
dopłyną do morza. 

Następnie wszyscy uczestnicy imprezy udali się na czeską 
stronę, gdzie przy wcześniej przygotowanym i rozpalonym 
ognisku, zostali poczęstowani słodkimi upominkami ufundowa-
nymi przez Urząd Gminy w Branicach. W zabawie brała też 
udział niewielka grupa czeskich dzieci ze swoimi opiekunami. 

Był to ostatni punkt tej miłej i sympatycznej uroczystości, któ-
ra ma za zadanie kultywowanie prastarych zwyczajów,  
a w przypadku naszej społeczności również pogłębianie integra-
cji z sąsiadami z drugiej strony granicy. 

Do zobaczenie za rok w tym samym miejscu i o tym samym 
czasie. 

Janusz Kaczmarek. 
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XII Mi ędzynarodowy Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt przeszedł już do historii Zwyciężyła drużyna ze sło-
wackiej Žiliny, II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Isteb-
nej (I), zaś III miejsce drużyna z Gimnazjum z Branic! Jak zwy-
kle było uroczyście, radośnie i w duchu FAIR PLAY. Perfekcyj-
ne przygotowanie imprezy, jej przeprowadzenie i oprawa. Po-
mysłodawca i główny organizator turnieju Edward Czyszczoń 
nie krył zadowolenia, gdyż jego podopieczne zajęły w bardzo 
silnie obsadzonym turnieju trzecie miejsce. 

Turniej, jak co roku, honorowym patronatem objął Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Patronat nad Turnie-
jem objęli również: Urząd Gminy Branice, Akademia Mistrzów 
Sportu Mistrzów Życia, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, 
Starostwo Powiatowe w Głubczycach, „Solidarność” Śląska 
Opolskiego. Patronat medialny objęło Radio Opole.  

Rokrocznie podczas otwarcia turnieju odbywa się ceremonia 
zapalenia znicza olimpijskiego. W tym roku tego zaszczytnego 
czynu dokonali przedstawiciele Klubu Piłkarskiego Ekstraklasy 
Ruchu Chorzów: Ryszard Sadłoń oraz piłkarz pierwszej drużyny 
Adam Stela. Wśród zaproszonych gości powitano m.in.: Wójta 
Gminy Branice - Sebastiana Bacę, Opolskiego Kuratora Oświa-
ty w Opolu - Michała Sieka, Grzegorza Sawickiego - Wicemar-
szałka Województwa Opolskiego, Grzegorza Adamczyka wice-
przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ ”Solidarność” Ślą-
ska Opolskiego, Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ ”Solidarność” Śląska Opolskiego - Piotra 
Pakosza, wielokrotną złotą, srebrną, brązową medalistkę Mi-
strzostw Świata , Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, 
górskich i nordic walking Irenę Czutę - Pakosz, Przewodniczą-
cego Komisji Odwoławczej d/s Licencji Klubowej w Opolskim 
Związku Piłki Nożnej w Opolu - Krystiana Isańskiego, byłego 
długoletniego Prezesa Klubu Sportowego Rolnik Lewice i Orzeł 
Branice - Bogdana Kwietniowskiego, radnych Starostwa Powia-
tu Głubczyckiego -Tadeusza Krupę, Benedykta Pospiszyla, Ta-
deusza Mańkiewicza i Mariana Podkówkę, radnych Gminy Bra-
nice na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Branice - Maria-
nem Fuczkiem, Dyrektora SP we Włodzieninie - Krzysztofa Ki-
nala, przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie od-
dział Branice - Krystynę Borzucką i Sabinę Żywinę, byłych pra-
cowników ZGS Branice: dyrektor Stefanię Bydłowską, Annę 
Lenartowicz, Annę Juzwiszyn oraz Janusza Bydłowskiego, ko-
ordynatora sportu szkolnego gminy Branice Łukasza Kędzier-
skiego, przedstawicieli Sołectw Gminy Branice - Irenę Bilkie-
wicz, Urszulę Lenartowicz, Prezesa Stowarzyszenia Braniczanki 
- Barbarę Staluszkę.  

Zawody sędziowali: Fabian Russ, Kazimierz Suliga i Bartło-
miej Tokarz. Opiekę medyczną sprawowały Panie - Magdalena 
Koziura i Wioletta Suliga. Sędziami technicznymi byli ucznio-
wie Gimnazjum w Branicach: Bartosz Cembala, Bartosz Chwie-
rut i Jakub Żukowiecki. Piotr Wiecha prowadził ceremonię 
otwarcia i zamknięcia turnieju, komentował poszczególne spo-
tkania piłkarskie, przeprowadzał wywiady z zawodniczkami  
i zagrzewał licznie zgromadzonych kibiców do kulturalnego do-
pingowania podczas zmagań piłkarskich. 

W trakcie XII Międzynarodowego Wielkanocnego Turnieju 
Piłki Nożnej Dziewcząt nie mogło zabraknąć występów naszych 
„eksportowych” zespołów - Kaprys i Impuls! Przed zmaganiami 
sportowymi rozstrzygnięto, kontynuowaną od pierwszego tur-
nieju, akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Tegoroczne nasze 

XII Mi ędzynarodowy Wielkanocny Turniej  
Piłki Nożnej Dziewcząt  
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 szkolne hasło brzmiało „Trze źwość z piłką idą w parze, niosąc 
Twoje zdrowie w darze!”(obszerna relacja w osobnym artykule 
IB). 

Przejdźmy samego turnieju. Grano systemem „każdy z każdym„ 
w dwóch grupach, później odbyły się półfinały i mecze o miej-
sca. Rozegrano w sumie 14 zaciętych spotkań . 
Królem strzelców została zawodniczka drużyny ŠKF Žilina: Si-
lvia Ondrašková! Najlepszym bramkarzem została piłkarka 
Gimnazjum Branice: Paulina Mosiądz! Najwartościowszą za-
wodniczką turnieju (MVP) wybrana została zawodniczka ZŠ 
Klegowa Ostrava: Irma Ceremugová! a najsympatyczniejszą 
zawodniczką wybrano Julię Węglorz z Istebnej.  
W poszczególnych drużynach tytuł najlepszych zawodniczek 
otrzymały: 
• ŠKF Žilina - Valeria Sikorova, 
• Gimnazjum w Istebnej (I) - Faustyna Kubica, 
• Gimnazjum Branice - Jesika Smolarczyk, 
• ZŠ Klegowa Ostrava - Iva Machalova 

• Gimnazjum nr I w Głubczycach - Karolina Solorz, 
• Gimnazjum w Istebnej (II) - Magdalena Waszut, 
• ZŠ Stĕbořice - Michaela Sedláčková. 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. ŠKF VIX Žilina (Słowacja). 
2. Gimnazjum w Istebnej I. 
3. Gimnazjum Branice. 
4. ZŠ Klegova Ostrava (Czechy). 
5. Gimnazjum nr 1 Głubczyce. 
6. Gimnazjum w Istebnej II. 
7. ZŠ Stěbořice (Czechy). 
Miała być ósma, czeska drużyna z Mesta Albrechtice, ale nie 
dojechała na zawody 
Skład naszych brązowych medalistek turnieju drużyny z Branic:  
Paulina Mosiądz, Jesica Smolarczyk, Wiktoria Wanat, Katarzy-
na Szklarska, Katarzyna Żakowska, Aleksandra Kałwa, 
Aleksandra Żywina, Judyta Bąkowska, Zuzanna Wieczosek, Ka-
rolina StockaKaja Sipel, Sandra Surmińska. 
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Ogromne podziękowania należą się studentom trzeciego roku 
fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Racibo-
rzu wraz z opiekunem Markiem Jendryskiem oraz pracownikom 
PWSZ - dr Danucie Zwolińskiej i dr Danucie Nowosielskiej-
Swadźba. Dzięki nim nasze uczestniczki mogły w każdej chwili 
skorzystać z masażu sportowego, co było bardzo potrzebne przy 
takim wysiłku.  

Gratulujemy Panu Edwardowi Czyszczoniowi pomysłu, który 
zrodził się mu przez 12 laty, wójtowi Gminy Branice Sebastia-
nowi Bacy oraz dyrekcji ZGS w Branicach- Zenobii Majewskiej 
i Anecie Pelc. Razem z ogólnopolską kampanią Zachowaj 

Trzeźwy Umysł pisze się piękna sportowo - profilaktyczna hi-
storia Gminy Branice. Gratulujemy również wszystkim uczest-
niczkom, ich trenerom - niezależnie od zajętego miejsca, dzię-
kujemy niestrudzonym organizatorom, którzy pokazują, że moż-
na takie imprezy kontynuować przez wiele, wiele lat.  

Trzeba zaznaczyć jeszcze jedno: w tym roku został pobity re-
kord frekwencji kibiców. Turniej jeszcze nigdy nie zgromadził 
na trybunach tak wielkiej grupy miłośników piłki nożnej.  
W dniu turnieju około 600 osób odwiedziło naszą halę.  
Dziękujemy bardzo. 

Organizatorzy  

ZWI ĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW - KOŁO W BRANICACH  

ZAPRASZA NA  MAJÓWK Ę 
Wiosna, to podobno najpiękniejszy czas na odwiedzenie zamku w Mosznej i otaczających go ogrodów pełnych 
kwitnących rododendronów.  

Zaplanowaliśmy dzień pełen przeróżnych wrażeń: spacery, relaks w oranżerii, dla spragnionych pyszny obiad  
i kawę w zamkowej restauracji, a na deser  KONCERT. Myślimy, że to dobry pomysł na majowy weekend? 

Zarząd Emerytów i Rencistów Koło w Branicach organizuje wyjazd do Zamku w Mosznej na koncert - recital  
TOMASZA BIAŁKA z okazji Dnia Matki w dniu 22 maja2016r./niedziela/ o godz. 14.oo. 

Artysta zaprezentuje na scenie najpiękniejsze utwory operetkowe. Dominować będą utwory o kobietach i dla pań. 

KOSZT PRZEJAZDU, UBEZPIECZENIA i BILETU WYNOSI 50 ZŁ. Członkowie związku płacą 20 zł. 

KONTAKT: Stanisława Golas i Anna Lenartowicz i w środy od 11.oo do 12.oo w biurze Koła. 

Serdecznie Państwa zapraszamy - Zarząd. 
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Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
Podczas uroczystego otwarcia XII Międzynarodowego Wiel-

kanocnego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt odbyło się również 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Trzeźwość z piłką 
idą w parze, niosąc Twoje zdrowie w darze!” Podobnie jak w la-
tach poprzednich konkurs budził duże zainteresowanie. Wzięło 
w nim udział ponad 90 uczniów. Uczestnicy konkursu wykazali 
się dużą pomysłowością oraz starannością w wykonaniu prac. 
Mamy nadzieję, że hasła, które pojawiły się na plakatach, zapa-
dły w pamięci samych twórców jak i oglądających.  

Konkurs przeprowadzili: Elżbieta Mańkiewicz, Bogumiła Cy-
kowska, Teresa i Edward Czyszczoń. 

W poszczególnych kategoriach przyznano 
następujące miejsca. 
Kategoria Szkoła Podstawowa 
1.Leśniak Emilia, 2. Zogata Olaf, 3. Gebau-
er Nicola, 4. Orchowska Julia, 5. Telega Mi-
rela, 6. Heba Szymon, 7. Heba Jakub, 
7. Szyszka Rafał, 8. Orman Wiktor, 9. Kodu-
ra Kamil. 
 

Kategoria Gimnazjum 
1. Wieczosek Maciej, 2. Sinicka Dominika , 
3. Sipel Kaja, 4. Żukowiecki Jakub, 5. Wil-
czek Julia, 6. Bąkowska Judyta, 7. Gornig 
Wiktoria, 8. Zacharska Anna, 9. Abstorska 
Monika, 10.Kołodyńska Julia. 
 

Redakcja 

Laureaci w kategorii Szkoła Podstawowa 

Laureaci w kategorii Gimnazjum 
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„Wiosennie i kolorowo w przedszkolu”  

Publiczne Przedszkole w Branicach  
i jego zamiejscowe oddziały  
jest dobre na wszystko, 
Na upał mróz i wietrzysko, 
Uczy nas czytać i liczyć, 
Tańczyć rysować i ćwiczyć.  
Wszyscy się świetnie bawimy, 
Ostatki zawsze obchodzimy. 
Mikołaj co roku tu gości, 
Pikników nam każdy zazdrości. 
Pytacie jaka jest tego przyczyna? 
My wszyscy to jedna rodzina! 
− Nasze przedszkole i jego oddziały są idealnie położone, znajdują 

się w cichej, zielonej okolicy, jednocześnie dojazd do nas jest bar-
dzo prosty i wygodny. 

− Nasza kadra pedagogiczna jest wszechstronnie wykształcona oraz 
bardzo doświadczona – jest w stanie efektywnie przekazać wiedzę 
oraz przygotować dzieci do szkoły. Pracujemy różnymi metodami 
dostosowując je do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, gdyż 
mamy świadomość że nie ma jednej skutecznej metody w wycho-
waniu. Nasi nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje: peda-
gog specjalny, neurologopeda, logopeda, specjaliści w zakresie wy-
chowania fizycznego, oligofrenopedagog. 

− Zapewniamy BARDZO KOMPLEKSOWY program edukacyjny - 
począwszy od zaplanowanych zajęć zgodnie z założeniami podsta-
wy programowej i programów wychowania przedszkolnego nasze 
dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika  
i taniec, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczno techniczne, ćwiczenia 
praktyczne. 

− Dbamy aby dzieci odpowiednio dużo czasu spędzały na świeżym 
powietrzu - mamy piękne duże ogrody przystosowane do wspania-
łej zabawy. 

Świetnie zorganizowana współpraca z rodzicami przynosi korzyści 
naszym placówkom. Udział rodziców w naszej działalności pozwala 
zrozumieć zasady naszego funkcjonowania, nasze problemy i specyfikę 
działania. 

Nie postrzegamy rodziców jak „niechcianych petentów” lecz jak cen-
nych Partnerów. Rodzice naszych wychowanków mają przyjazny sto-
sunek do naszych przedszkoli, są współodpowiedzialni za jego funkcjo-
nowanie, nie żałują czasu i środków na polepszenie i uatrakcyjnienie je-
go działalności. Rodzina i przedszkole to dwa środowiska które  
w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddzia-
ływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE OSIĄGAMY TEN CEL OTWIERAJĄC 
SZEROKO DRZWI NASZEJ PLACÓWKI na nowe projekty i współ-
prace ze Środowiskiem lokalnym pozyskując nowe doświadczenia  
i Przyjaciół. 

Ewelina Jamrozik  
nauczyciel Publicznego Przedszkola w Branicach 

Bo w Przedszkolu...  

Kiedy nadchodzi wiosna, wszystko budzi się do życia, świat staje się 
weselszy, wszystkich ogarnia zapał do pracy, zabawy i obcowania z na-
turą. Również w naszym przedszkolu zrobiło się wesoło, kolorowo, 
pracowicie i gwarno jak w ulu na wiosnę! 

Witając nową porę roku, zorganizowaliśmy 21 marca „Powitanie 
Wiosny na zielono”. Dzień ten był inny niż wszystkie, dostarczył dzie-

ciom wielu wrażeń, doświadczeń i satysfakcji z samodzielnie przygoto-
wanego śniadania. Wykorzystując nowalijki wiosenne, przedszkolaki 
przygotowały wiosenne zielone kanapki. Dodatkową atrakcją były gry, 
zabawy i zagadki o wiośnie. W tym dniu dzieci wraz z paniami przygo-
towały Panią Wiosnę, z którą barwnym korowodem, wyruszyliśmy  
z naszego przedszkola. Napotkanym przechodniom rozdawaliśmy sym-
bole wiosny i składaliśmy życzenia. Dzieci, wesołym śpiewem i kolo-
rowymi kwiatkami na zielonych kapeluszach, wzbudzały ogólne zainte-
resowanie mieszkańców gminy Branice. 

W Katolickim Przedszkolu „Światowy Dzień Wody” obchodziliśmy 
22 marca. Z tej okazji wszyscy przyszli ubrani tego dnia na niebiesko  
i wspólnie bawiliśmy się w jednej sali. Uczczenie tego święta miało na 
celu rozwinąć zainteresowanie otaczającym światem; rozbudzić poczu-
cie odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; 
uświadomić znaczenie wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. 
Przedszkolaki brały udział w wielu zabawach i przeprowadzały do-
świadczenia z wodą. 

23 marca zapanowała w naszym przedszkolu ciepła i świąteczna at-
mosfera. Dzieci już wcześniej poznały różne tradycje, związane ze 
Świętami Wielkiej Nocy. Malowały pisanki, siały rzeżuchę, robiły 
ozdoby i palmy wielkanocne. Zwieńczeniem tych przygotowań było 
wspólne świąteczne Śniadanie Wielkanocne. Tego dnia dzieci zasiadły 
w odświętnych strojach do pięknie przystrojonego stołu, który uginał 
się od świątecznych przysmaków, aby w gronie kolegów podzielić się 
jajkiem i złożyć sobie życzenia. Również Dyrektor Siostra Anna Poliń-
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A w „Ziarenku” ... - okiem wolontariusza 

ska złożyła świąteczne życzenia wszystkim przedszkolakom i pracow-
nikom przedszkola. Po śniadaniu dzieci szukały prezentów, ukrytych 
przez Wielkanocnego Zajączka w ogródku przedszkolnym. To dopiero 
była atrakcja! Chcąc podzielić się świąteczną atmosferą,  wyruszyliśmy 
z życzeniami wielkanocnymi do Wójta Gminy Branice, Pana Sebastia-
na Bacy oraz wszystkich pracowników gminy. Życzeniami obdarowy-
waliśmy także wszystkich napotkanych przechodniów, nie zapomnieli-
śmy również odwiedzić naszych przyjaciół w Zespole Gimnazjalno - 
Szkolnym w Branicach.  

Aby na dobre w naszym przedszkolu zapanowała wiosna, Żabki zało-
żyły w swojej sali „Zielony kącik”, sadząc w malutkich szklarniach: 
kwiatki, pomidory, dynie oraz cebulkę. Bacznie obserwują ich rozwój  
i dbają o to, aby niczego im nie zabrakło. 

Zajęć i pracy wiele, a to dopiero początek wiosny. Co jeszcze się wy-
darzy? Zobaczymy! 

Nauczycielki z Katolickiego Przedszkola w Branicach 

Zdolność do komunikowania się za pomocą słów posiada tylko czło-
wiek, a najważniejszą potrzebą psychiczną każdego człowieka jest po-
rozumiewanie się z innymi ludźmi. Możliwości każdego z nas w dużej 
mierze determinuje poziom językowej komunikacji. Sposób w jaki na-
wiązujemy kontakt  z otoczeniem znacząco wpływa na sukcesy eduka-
cyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi. Mowa odgrywa niezmiernie 
ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Przeszkodą w prawidło-
wym funkcjonowaniu młodego człowieka zarówno w jego najbliższym 
środowisku, którym jest rodzina jak też w grupie rówieśniczej,  
w przedszkolu lub w szkole są kłopoty z wyraźną, poprawną wymową. 
Trudności te wpływają znacząco na proces porozumiewania się dziecka 
z grupą rówieśniczą oraz z członkami rodziny. Prawie wszystkie dzieci 
z zaburzeniami mowy mają kłopoty w nauce, w szczególności w zakre-
sie czytania i pisania. Pamiętajmy, że nie leczone wady mowy mają ne-
gatywny wpływ na jakość życia dorosłego człowieka oraz jego samo-
ocenę . 
Nazywam się Anna Kolanko. Jestem logopedą i specjalistą neurologo-

pedii klinicznej. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu Logope-
dii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Neurologopedię Kliniczną na 
Uniwersytecie Medycznym również we Wrocławiu. Nieustannie - z ra-
cji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 
- biorę czynny udział w konferencjach, seminariach, warsztatach z za-
kresu logopedii, neurologopedii i pedagogiki. Logopedia jest moją pa-
sją i wykonywanym zawodem. Na co dzień pracuję jako neurologopeda 
kliniczny w Szpitalu w Branicach na Oddziale Rehabilitacji Neurolo-
gicznej.. 
Prowadzę również indywidualne zajęcia logopedyczne w ramach wo-
lontariatu w Placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dzienne-
go ,,ZIARENKO" prowadzonej przez Stowarzyszenie Immaculata  
w Branicach.  
Ziarenko jest miejscem, w którym dzieci mogą uczestniczyć w cieka-
wych i rozwijających zabawach w gronie rówieśników oraz w zajęciach 
tematycznych prowadzonych przez wolontariuszy.  Zajęcia te wspierają 
harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci. 
Wiele ludzi pyta mnie  czemu jestem wolontariuszem , słyszę od nich, 
że przecież to wymaga czasu, nikt mi za to nie płaci... Niewielu jednak 
z nich zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę jest wolontariat. Bezinte-
resowna pomoc jest niezwykle satysfakcjonująca i daje ogrom wspania-
łych  doświadczeń. Pomaganie ,,Ziarenkom" sprawia, że świat jest lep-
szy, radośniejszy.  
Z dziećmi spotykam się regularnie i prowadzę terapię dość często wy-
stępujących zniekształceń głosek polskich wchodzących w zakres syg-
matyzmu, rotacyzmu i innych zaburzeń artykulacji.   
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dlatego że mają one postać za-
baw, gier i ciekawych ćwiczeń logopedycznych. Po każdym spotkaniu 
jestem wynagradzana szczerym uśmiechem i dobrym słowem. 
Każdemu życzę podobnych doświadczeń oraz dostrzegania tego, że 
warto w życiu zrobić coś więcej, dać coś od siebie. 

Anna Kolanko – wolontariuszka 
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Misterium M ęki Pańskiej we włodzienińskiej szkole  
Już na stałe w kalendarz wydarzeń Szkoły Podstawowej we 

Włodzieninie wpisało się misterium Męki Pańskiej odgrywane 
przez Mieszkańców Domu Pomocy w Dzbańcach. 

W tym roku gościliśmy aktorów DPS-u wraz ze swoimi opie-
kunkami panią Małgorzatą Bąkowską i panią Martyną  Krzecz-
kowską w czwartek 30 marca 2016. 

Scenariusz tegorocznego misterium nosił tytuł „MÓJ CHRY-
STUS POŁAMANY”. 

Aktorzy w znakomity sposób przybliżyli postać Chrystusa 
cierpiącego, proszącego nas, abyśmy byli Jego ramionami, ręka-
mi i nogami we współczesnym świecie. Każdy z pewnością in-
dywidualnie przeżywał treści przedstawione w spektaklu. Nie 
ulega wątpliwości, że misterium wprowadziło wszystkich w na-
strój zamyślenia, zadumy i wyciszenia oraz jeszcze raz wy-
brzmiało przesłanie Świąt Wielkiej Nocy. Po gromkich brawach 
jakie otrzymali aktorzy po przedstawieniu od naszej społeczno-
ści szkolnej można tylko wnioskować, iż przedstawienie na-
prawdę bardzo się podobało. 

Gratulujemy jeszcze raz Aktorom i Paniom terapeutkom, życzy-
my dalszych sukcesów i zapraszamy znów za rok. 

Małgorzata Sawicka 

Harcerskie Czuwanie z Drogą Krzy żową - Branice 18.03.2016r.  
Trudno byłoby znaleźć kościół w Polsce bez Drogi Krzyżo-

wej. I nic dziwnego, bo bez Drogi Krzyżowej nie ma Kościoła. 
A wszystko zaczęło się w Jerozolimie. Jedni mówią, że początki 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej sięgają XII wieku, inni - że XIV, 
a jeszcze inni, że początku wieku XV. 

Po raz kolejny w okresie Wielkiego Postu mieliśmy możność 
uczestniczyć w Drodze Krzyżowej upamiętniającej Mękę Pań-
ską.  

Dnia 18 marca w Branicach odbyło się Harcerskie Czuwanie  
i tradycyjna, uroczysta Droga Krzyżowa, która przeszła ulicami 
Branic. Wzięli w niej udział  księża, siostry zakonne, mieszkań-
cy Gminy Branice na czele z Wójtem Sebastianem Bacą, harce-
rze z Branic oraz delegacje harcerskie kolejnych gmin naszego 
powiatu: Baborowa, Głubczyc i Kietrza pod przewodnictwem 
Komendanta Hufca ZHP w Głubczycach Ryszarda Kańtocha. 

Rozważania liturgiczne prowadzone były przez proboszcza 
parafii NMP w Branicach ks. Jarosława Dąbrowskiego, mini-
strantów i harcerzy. Procesja przeszła z kościoła NMP do ko-
ścioła Św. Rodziny. W organizację procesji włączył się również 
pan Piotr Wiecha. Wierni wchodząc do świątyni przeszli przez 
Bramę Miłosierdzia. Następnie zespół wokalny SZAG pod kie-
runkiem Jadwigi Misiurka z branickiego gimnazjum wprowadził 
wszystkich uczestników w wielkopostny nastrój. Odśpiewana 
została też „Modlitwa Harcerska”. Uroczystą Mszę Św. odpra-
wił proboszcz ks. Dziekan Alojzy Nowak. Pod jego kierunkiem 
modlono się również przy sarkofagu Bp. J. Nathana. 

Po uroczystości zaproszeni goście udali się do szkoły na krót-
kie spotkanie i poczęstunek. Tam przywitały ich dyrektor ZGS 
w Branicach Zenobia Majewska oraz wicedyrektor Aneta Pelc. 
Na pamiątkę spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki 
upamiętniające tę podniosłą uroczystość. 

Dla wszystkich uczestników było to z pewnością duże przeży-
cie duchowe przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. 

Z harcerskim pozdrowieniem  
Czuwaj! 

Dh. Jolanta Dudek 
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Nowy sprzęt w Gminie Branice 

Czy warto się uczyć? 
Dzisiejsza młodzież jest zdania, że uczy się w szkołach rzeczy 

które im się nie przydadzą. Niedawno na lekcji polskiego uczy-
liśmy się, jak pisać podanie. Ale czy mi się to przyda? Pomyśla-
łam, że dobrze spożytkuję swoją wiedzę na ten temat i postano-
wiłam napisać podanie do Wójta Gminy Branice, Pana Sebastia-
na Bacy, w którym zwróciłam się z prośbą o pomoc w zorgani-
zowaniu wycieczki do Opola, do Teatru Lalek na spektakl pt. 
„Dziady”, który miał się odbyć 2 kwietnia. Wielu moich rówie-
śników było zainteresowanych wyjazdem, więc poparli mój po-
mysł. 

Teraz wiem, że umiejętność pisania podań to nie tylko kolejna 
zwykła lekcja polskiego, lecz może być to krok do dorosłości. 
Napisanie tego pisma okazało się rewelacyjnym posunięciem, 
gdyż Pan Sebastian bez żadnych wątpliwości zgodził się i - we-
dług planu - wycieczka się odbyła. W ten sposób możemy odpo-
wiedzieć na pytanie, które zadałam na początku. Wszystko, cze-
go się uczymy, może nam się w jakiś sposób przydać, tylko mu-
simy umieć w dobry sposób wykorzystać swoją wiedzę. 

Jessica Smolarczyk 
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum  

im. Trzeciego Tysiąclecia 

Nowatorski pomysł zjednoczył dwa samorządy. Starostwo  
Powiatowe w Głubczycach przekazało nam dotację w wysoko-
ści 35 000 zł, która pozwoli sfinalizować zakup zestawu 
(ciągnika wraz z kosiarką wysięgnikową), do koszenia rowów  
i poboczy. 

 Warto dodać, że dzięki odrębnie zawartemu porozumieniu, 
koszone będą pobocza dróg gminnych, jak również przynależ-
nych do starostwa powiatowego. Całkowity koszt zestawu ko-
szącego będzie wynosić 72 570,00 zł. 

Ta niecodzienna kooperacja samorządów, już wkrótce zaowo-
cuje poprawą bezpieczeństwa i estetyki dróg na terenie gminy 
Branice.  

Serdeczne podziękowania kieruję na ręce Starosty Powiatu 
Głubczyckiego, Pana Józefa Koziny jak również wszystkich 

radnych powiatowych, którzy poparli ten niecodzienny pomysł.  
 
Miło jest nam również poinformować, że brygada naprawcza 

która od stycznia tego roku została stworzona przy Urzędzie 
Gminy Branice, została wyposażona w samochód dostawczy 
marki Volkswagen Transporter.  

Zakup ten pozwoli nam szybciej i skuteczniej wykonywać nie-
zbędne naprawy, których jak wiemy na terenie całej gminy nig-
dy nie brakuje. Koszt zakupu pojazdu to 29 000 tys. Zł. 

Sebastian Baca 
Wójt Gminy Branice 
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 „Z podwórka na stadion” 
W dniach 1-2 kwietnia na Stadionie Miejskim w Brzegu odby-

ły się finały województwa opolskiego XVI edycji „Z podwórka 
na stadion”. Do finałów wojewódzkich zakwalifikowały się dru-
żyny, które wcześniej wywalczyły mistrzostwa powiatu. Dobry 
występ zanotowały drużyny piłkarskie gminy Branice. W tym 
roku do finałów wojewódzkich zakwalifikowały się aż cztery 
drużyny: dziewczynki U8 z SP Włodzienin, dziewczynki U10  
z SP Branice, dziewczynki i chłopcy U12 z SP Branice. Pierw-
szego dnia o miano najlepszych rywalizowały drużyny do lat  
8i dziewczęta do lat 10, a drugiego dnia rywalizowali chłopcy 
do lat 10 oraz dzieci z najstarszej kategorii wiekowej – U-12.  
W każdej kategorii wiekowej wzięło udział 12 najlepszych dru-
żyn z województwa opolskiego, zarówno wśród dziewcząt jak  
i chłopców. Organizatorem zawodów był Polski Związek Piłki 
Nożnej.  

W tym roku triumfowały zespoły UKP Gol Opole i LUKS 
Biała Nyska w kategorii U-8, Football Academy Opole i PSP 
Łubniany w kategorii U-10, a także Football Academy Opole  
i LUKS Biała Nyska w U-12. Zwycięskie drużyny do lat 10 i 12 
będą reprezentować województwo opolskie w finale ogólnopol-
skim, który rozstrzygnie się już 2 maja na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie. 

Klasyfikacja drużyn naszej gminy:  

Dziewczynki U8 z SP Włodzienin – 5. miejsce.  
Skład drużyny:  
Adamska Zuzanna, Bojnicka Karolina, Pawluś Emilia, Pierzcha-
ła Dorota, Rosowska Zuzanna, Węglarz Gabriela, Wolny Daria, 
Sałacka Karolina.  
Opiekun: Małgorzata Florczak.  

Dziewczynki U10 z SP Branice – 5. miejsce.  
Skład drużyny:  
Herbut Julia, Jamrozik Paulina, Krysztul Oliwia, Łychołat Emi-
lia, Moskała Martyna, Paliga Paulina, Pieszak Klaudia, Pietrzyń-
ska Milena, Kubik Weronika, Kawulok Wiktoria.  
Opiekun: Edward Czyszczoń. 

Dziewczęta U-12 SP Branice – 5. miejsce.  
Skład drużyny:  
Balicz Joanna, Heba Emilia, Jagielnicka Marcela, Kuć Paula, 
Lipa Amelia, Miler Monika, Wiktoria Morawska, Wiczkowska 
Joanna, Zając Aleksandra, Zyznawska Natalia.  
Opiekun: Edward Czyszczoń.  

Chłopcy U-12 SP Branice 7. miejsce:  
Skład drużyny: 
Astukiewicz Tomasz, Bedryj Igor, Furman Piotr, Pawlisz Seba-
stian, Pieszak Robin, Suliga Patryk, Tłuczek Gracjan, Zogata 
Olaf, Szewczyk Michał.  
Opiekun: Łukasz Kędzierski.  
 Uczestnictwo w finale wojewódzkim było dla nas wielkim 
sukcesem. Dzieci przeżyły piękną piłkarską przygodę.  
Turniej wojewódzki pokazał nam jak dużo jeszcze trzeba praco-
wać na treningach, szlifować technikę i taktykę gry, aby wal-
czyć z najlepszymi w województwie o medale. 

Opiekunowie drużyn 



Informator Branicki  

13 

Z kart historii Ziemi Branickiej   
W bieżącym numerze Informator Branic-
kiego, kontynuujemy cykl artykułów pre-
zentujących historię poszczególnych miej-
scowości naszej gminy i  krótkich mono-
grafii znajdujących się w nich parafii, ze 
szczególnym uwzględnieniem znajdują-
cych się w nich budowli sakralnych. 
W tym miesiącu Branice. 

Parafia i kościół  
w Branicach 

Parafia w Branicach jest jedną z najstar-
szych w naszej okolicy. Pierwsze pisem-
ne wzmianki o niej pochodzą z XIII wie-
ku. W 1289 r. klasztor w Olomouc-
Klasterni Hradisko otrzymał prawa do 
kościoła w Branicach. W jego posiadaniu 
kościół był aż do okresu Reformacji. Po-
sługę kapłańską sprawowali w nim kapła-
ni Norbertanie. W roku 1504 kroniki od-
notowały, że duszpasterzem w Branicach 
był kapłan świecki imieniem Michał. Był 
on ostatnim proboszczem katolickim 
przed zaprowadzeniem nauki luterań-
skiej. Od 1504 r. do 1652 r. mieszkańcy 
Branic byli ewangelikami. Po Kontrrefor-
macji w 1660 r. Branice oraz Boboluszki, 
Wysoka, Dzierżkowice i Wiechowice 
włączono do parafii Neplachovice usytu-
owanej między Skrochovicami a Opavą. 
W 1738 r. Branice otrzymały lokalistę,  
a w 1780 r., gdy uregulowano kościelne 
sprawy między Austrią a Prusami, Brani-
ce stały się parafią samodzielną z filiami 
w Boboluszkach, Wysokiej i Michałko-
wicach. 

Kościół pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny zbudowano 
w 1792 roku na miejscu starego, małego 
kościółka. W 1806 r. pożar zniszczył 
dach wieży i kościoła. Z trzech stopio-
nych dzwonów odlano nowy dzwon, któ-
ry ważył 8,5 cetnara. W 1842 roku pro-
boszcz Hawlitzky ufundował dla kościoła 
dzwon odlany przez ludwisarza Ganden-
felda. Dach kościoła pokrył łupkiem  
w 1857 r. nowy proboszcz Ludwig Wer-
ner (jego grób zachował się do dzisiaj na 
cmentarzu naprzeciw kościoła). W 1864 
roku odnowiono ołtarz główny. Przy tej 
okazji zakupiono obraz namalowany 
przez profesora Emila Laufra z Wiedeń-
skiej Akademii Sztuk Pięknych przedsta-
wiający Wniebowzięcie Najświętszej Ma-
ryi Panny, którego fundatorami byli rol-
nik Franciszek Wrana oraz panna Dorota 
Alker. Uroczyste poświęcenie obrazu na-
stąpiło 26 sierpnia 1864 roku. Boczne oł-
tarze poświęcono Sercu Jezusowemu, św. 
Janowi Chrzcicielowi oraz św. Ludwiko-
wi. Wszystkie cztery ołtarze odnowiono 
w 1888 r. po zakończeniu rozbudowy ko-
ścioła, podczas której poszerzono Dom 

Boży o prezbiterium i nawę poprzeczną. 
W 1867 roku mieszkańcy Wysokiej poda-
rowali dla kościoła duży obraz św. Fran-
ciszka. W 1883 roku w kościele zawie-
szono 3 obrazy namalowane przez artyst-
kę z Wrocławia Marthę Fahroth. Były to: 
obrazy „Św. Józef” i „Czarna Matka Bo-
ska” ufundowane przez Antoninę Jarosch 
z Branic oraz obraz „św. Józef i Maria” 
ufundowany przez Fryderyka Stoscha. 
Organy pochodzą z 1870 r. Wykonała je 
firma Schnaider z Wrocławia. Fundato-
rem był Antoni Jarosch. Obrazy do drogi 
krzyżowej zawieszono na ścianach  
w 1890 r. W kościele pochowany jest bi-
skup polowy armii pruskiej dr Jan Babty-
sta Assmann, rodem z Branic. Jego po-
mnik z piaskowca wykonany przez firmę 
kamieniarską Wohl z Głubczyc, z in-
skrypcją w języku łacińskim i wizerun-
kiem zmarłego, usytuowany jest po lewej 
stronie ołtarza. Księgi kościelne są pro-
wadzone od 1671 r. 

W związku ze znacznym przyrostem 
ludności wyznania katolickiego w Brani-
cach (w 1914 roku było 2984 katolików) 
postanowiono rozbudować istniejący jed-
nonawowy kościół. Decyzję podjęto  
22 lutego 1914 roku na posiedzeniu rady 
parafialnej i gminnej rady kościelnej. 
Projekt rozbudowy kościoła podejmowa-
no dwa razy, ponieważ w pierwszym pro-
jekcie nie uwzględniono złego stanu sta-

rych murów. Plan rozbudowy opracował 
architekt z Wrocławia Hans Schlicht. 
Opracowany projekt przewidywał roze-
branie starych murów. Pozostawiono tyl-
ko prezbiterium, natomiast nawę główną  
i dwie boczne zbudowano od podstaw. 
Prace murarskie prowadził Piotr 

Hoffrichter, a ciesielskie Józef Behr  
z Branic. Prace malarskie wykonał ma-
larz Knauer z Nysy. 

Pod koniec 1915 roku prace zostały za-
kończone. Koszt budowy wyniósł 143 
tys. marek. Kwotę tą częściowo pokryto 
ze składek parafian, a na resztę zaciągnię-
to dług hipoteczny. Organy elektryczne 
zakupiono w firmie Rieger w Krnovie. 

Zamontowano parowe ogrzewanie, które 
było jednym z pierwszych tego typu urzą-
dzeń montowanych w kościołach ślą-
skich. Wystrój i urządzenie wnętrza ko-
ścioła fundowali braniccy gospodarze. 
Konsekracji kościoła dokonał ks. Kardy-

Kościół w roku 1927 

Kościół przed przebudową w 1914 r. 
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nał Leon Skrobensky 23 września 1916 
roku. W następnym dniu udzielił on 800 
osobom sakramentu bierzmowania.  
W kościele uwagę przyciąga pięknie 
rzeźbiona ambona i balkon chóru wyko-
nany przez znanego rzeźbiarza z Głub-
czyc P. Ondruscha. Warto zobaczyć 
przejmujący w swym wyrazie obraz Kra-
gera „Ecce Homo” zawieszony na lewej 
ścianie kościoła pod chórem.  

Przy kościele od wieków mieściła się 
plebania, która w swojej historii wielo-
krotnie była przebudowywana. Starą ple-
banię, będącą małym budynkiem krytym 
strzechą, planował rozbudować pro-
boszcz Hawlitzky już w 1814 roku. Zgro-
madził nawet na ten cel potrzebne mate-
riały budowlane. Jednak nie otrzymał sto-
sownego zezwolenia od władz. Po kilku 
latach udało mu się jednak zrealizować 
swój cel. Nowa plebania była budynkiem 
jednopiętrowym, z podpiwniczeniem. 
Dach pokryty był gontem. 17 maja 1847 
roku gwałtowny pożar zniszczył prawie 
całą wieś. Ucierpiała również plebania. 
Po tym kataklizmie dach budynku pokry-
to łupkiem. W 1898 roku ówczesny pro-
boszcz J.M. Nathan rozbudował i zmo-
dernizował stary budynek plebani. Ostat-
nim przedwojennym remontem była wy-
miana okien od strony wschodniej 
 w 1938 roku. Koszt nowych okien wy-

niósł 5600 marek. W 1945 roku w trakcie 
działań wojennych plebania została  
w znacznym stopniu zniszczona.  

Została odbudowana staraniem pro-
boszcza Zettelmanna w latach sześćdzie-
siątych XX wieku (od 1945 roku do 1961 
plebania mieściła się w jednym z budyn-

ków przy ul. Żymierskiego).  

Zmarłych z parafii chowano na dwóch 
cmentarzach. Jeden usytuowany był wo-
kół kościoła, drugi natomiast znajdował 
się po drugiej stronie ulicy. Na murze 
cmentarza przykościelnego usytuowa-
nych jest siedem kapliczek przedstawiają-
cych Siedem Boleści Matki Boskiej.  
W głębi zachował się nagrobek najbliż-
szej rodziny biskupa Nathana oraz grobo-
wiec rodziny Schmidtów – właścicieli 
majątku Boboluszki.  

Proboszczami w Branicach byli:  
Jan Nepomucen Hornig 1782-1814, Jan 
Hawlitzky 1814-1845, Jan Schober 1845-
1850, Ludwig Werner 1850-1898, Józef 
Marcin Nathan 1898-1931, Jan Szczuka 
1931-1958, Ludwig Zettelmann 1958-
1964, Henryk Pawluk 1964-1967,  
Józef Respondek 1967-1975, Karol 
Dźwigoński 1975-2010, Tadeusz Roma-
nek 2010-2015, Jarosław Dąbrowski  
2015- nadal. 

W tym roku we wrześniu obchodzić bę-
dziemy stulecie obecnego kościoła Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

dr Benedykt Pospiszyl 
Zdjęcia zamieszczone w niniejszym  
opracowaniu pochodzą ze zbiorów  

własnych autora i ze strony  
http://opolskie.fotopolska.eu 

Kościół w latach 1933 - 1940 
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O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. z 2016 poz. 65 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy: 

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 13.05.2016 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 22.04.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp 
Oznaczenie 
(nr działki)  

Nr KW  Pow. położenie 
Przeznaczenie  
w planie (P)/
studium (S) 

opis cena uwagi 

1 191/9 OP1G/-
00029037/4  

133m2 Branice 
ul. Szkolna 1  

(S) teren  
zabudowany/ 
zainwestowany  

Lokal użytkowy poło-
żony na parterze bu-
dynku wielorodzinne-
go, z zapleczem maga-
zynowym. 

837,90 zł netto 
+ media wg zuży-
cia i VAT wg 
obowiązującej 
stawki.  

Czynsz mie-
sięczny. 

2 149/34 OP1-
G/00038178
/0  

23 m2 Branice  
ul. Szpitalna 

(S) teren zab-
udowany/
zainwestowany 

Bi-inne tereny zabudo-
wane  
Garaż murowany po-
siada instalację elek-
tryczną. 

69,00 +VAT  
wg obowiązującej 
stawki. 

Czynsz mie-
sięczny. 

3 149/41 OP1-
G/00038178
/0  

23 m2 Branice  
ul. Szpitalna 

(S) teren zab-
udowany/
zainwestowany 

Bi-inne tereny zabudo-
wane  
Garaż murowany po-
siada instalację elek-
tryczną. 

69,00 +VAT  
wg obowiązującej 
stawki. 

Czynsz mie-
sięczny. 

4 341/2  OP1-
G/00021372
/8  

28,20 m2  Branice 
ul. Skłodow-
skiej 17  

(S) teren zabudo-
dowany/ zainwe-
stowany  

Lokal użytkowy poło-
żony w budynku wol-
nostojacym, partero-
wym. Uzbrojenie tech-
niczne- instalacja elek-
tryczna. 

177,66 zł + VAT 
wg obowiązującej 
stawki.  

Czynsz mie-
sięczny. 

5 Część działki 
23/26  

OP1-
G/00033941
/5  

0,07672 
ha 

Michałkowi-
ce  

(S) rolnicza prze-
strzeń produkcyj-
na  

Nieruchomość stanowi 
grunt orny R II, z prze-
znaczeniem na ogródek 
działkowy.  

30,69 zł + poda-
tek rolny wg obo-
wiązującej staw-

ki. 

Czynsz - 
opłata rocz-
na.  

6 357/1  OP1G-
/00021372/8  

49,27 m2  Branice 
ul. Słowac-
kiego 3  

(S) teren zabudo-
wany/
zainwestowany  

Lokal magazynowy na 
parterze budynku  
administracyjnego,  
adaptacja lokalu  
we własnym zakresie.  

310,40 zł + media 
wg zużycia  
i VAT wg obo-
wiązującej staw-
ki.  

Czynsz mie-
sięczny.  

UCHWAŁA NR XVI/142/16 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 21 marca 2016r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),  

Rada Gminy Branice  
uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany treści Uchwały NR XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną Uchwałą nr XXXIX/318/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014r., poprzez: 
1) nadanie §1 ust. 1 nowego następującego brzmienia: 
„podstawową stawkę opłaty - w wysokości 11 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny”, 
2) nadanie §1 ust. 2 nowego następującego brzmienia: 
„stawkę podwyższoną – w wysokości 22 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.” 
§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, przypadającego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym weszła w życie. 
2. Uchwała podlega rozpowszechnieniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach, w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (BIP) Urzędu Gminy Branice oraz lokalnej prasie. 
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W marcu 2016r. 
 

Urodzili się 
1. Norek Kacper - Dzbańce-Osiedle. 
2. Mikołajczyk Hanna - Jakubowice. 
3. Chojnacka Izabela - Lewice. 
4. Kot Maja - Jędrychowice. 
5. Barton Martyna - Uciechowice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek  
 małżeński 

1. Justyna Żakowska (Posucice)  
- Paweł Jakubowski. 

2. Teresa Adamska (Dzbańce-Osiedle) 
- Dieter Wiegelmann. 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Thomalla Herman - lat 75, Włodzie-

nin-Kolonia. 
2. Kraiński Marian - lat 59, Branice. 
3. Herbut Józef - lat 66, Branice. 
4. Mróz Dominik - lat, 69, Branice. 
5. Kala Jan - lat 64, Bliszczyce DPS. 
6. Rączka Czesław - lat 86, Włodzie-

nin. 
7. Janoszek Magdalena - lat 71, Blisz-

czyce DPS. 
8. Morawiec Adela - lat 77, Dzbańce 

DPS. 
9. Gruszka Zofia - lat 78, Wysoka.  

Cześć Ich pamięci ! 

 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6673 mieszkańców,  

w tym 3422 kobiety. 

W marcu 2015 r.  
było nas 6744 osoby. 

Nabór na opiekuna prawnego - kwiecień 2016 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach ogłasza nabór kandydatów  

na opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych. 
Zakres podstawowych zadań: 
Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. 

Wymagania stawiane kandydatom: 
• Obywatelstwo polskie, 

• Pełna zdolność do czynności prawnych, 

• Korzystanie z pełni praw publicznych, 

• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 

• Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

• Nieposzlakowana opinia, 

• Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej lub skazania za przestępstwa przeciw wolności sek-
sualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby 
lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, brak orzeczenia zakazu prowadze-
nia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązku powstrzymywania się od 
przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z okre-
ślonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

Wymagane dokumenty: 
• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji, 

• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, 

• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, braku pozbawienia wła-
dzy rodzicielskiej lub skazania za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajno-
ści albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej 
szkodę lub we współdziałaniu z nią, braku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności zwią-
zanej z leczeniem czy opieką lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w okre-
ślonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub 
zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności praw-
nych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich. 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów  
w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Branicach, pokój nr 15  przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice. 

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagro-
dzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od 
niej, zgodnie z art. 162  § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  

Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została ustano-
wiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokry-
wane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki 
wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcz-
nym nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 

Podstawa prawna: 
Przepisy art. 3 pkt 5 lit j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określo-
nych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz. 198) oraz art. 149 § 3 i art. 162 § 1 
ustawy z dnia 25 lutego 1964. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 1964r. Nr 9 poz. 59  
z późn. zm). 
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                    Aneta Kuziora 


