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Mosty, które nie dzielą 
 

 Podjęta została decyzja o remon-
cie mostów łączących Vawrowice z 
Wiechowicami i Dzierzkowice z Drz-
kovicami. Drogi prowadzące do mostów 
zostaną w tym roku oświetlone kosztem 
60 000,00 zł.  
Przebudowie ma równieŜ ulec droga od 
granicy w Branicach do krzyŜówki w 
Uvalnie.  
———————————————— 

Miecio 

 

 Takie ciepłe zdrobnienie dość 
często słyszy się z ust miłośniczek i mi-
łośników rekreacji na hali, dlatego bez 
zdziwienia i z ogromnym zadowoleniem 
przyjęta została wiadomość, Ŝe Pan Mie-
czysław Lenartowicz dotychczasowy 
gospodarz hali gimnazjalnej został 
Gminnym Koordynatorem Sportu.  
Wszyscy wiedzą, Ŝe tylko Pan Mietek 
zaczyna  pracę z pierwszym pieniem 
Branickiego koguta, a światła w hali gasi 
późnym wieczorem. 
Gratulujemy i Ŝyczymy wielu sukcesów. 
———————————————— 

 Zmiany dotyczące wymiany 
dowodów osobistych 

 

 W związku z wejściem w Ŝycie ustawy 
z dn. 03 października 2008 r. o zmianie ustawy 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz z 2008r. Nr 
195, poz. 1198 i nowymi regulacjami wynikają-
cymi  z nowego brzmienia art.43 ustawy z dn. 
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych, informuję, iŜ od 1 stycznia 
2009 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące 
przede wszystkim obowiązku wymiany doku-
mentów w związku ze zmianą danych, które 
zamieszcza się w dowodzie osobistym, a więc 
m.in.. zmianą nazwiska, adresu, itp.. 
 W myśl ustawy w przypadku zmiany 
danych, o których mowa powyŜej, o wymianę 
dowodu osobistego naleŜy wystąpić w ciągu 
14 dni od dnia doręczenia osobie ostatecznej 
decyzji administracyjnej lub prawomocnego 
orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę da-
nych lub od dnia sporządzenia aktu małŜeń-
stwa stwierdzającego zmianę nazwiska. 
 Jednocześnie informuję, Ŝe na podst. 
Art. 43 ust. 1 pkt 5 i Art.. 43 ust. 2 wspomnia-
nej ustawy przypadku, gdy posiadacze zobo-
wiązani do wymiany dokumentów nie złoŜą 
wniosków o wydanie nowych dowodów osobi-
stych, po upływie  3 miesięcy od dokonanej lub 
zarejestrowanej zmiany danych zawartych w 
dowodach osobistych  dotychczasowe dowody 
tych osób będą automatycznie uniewaŜniane 
w systemie dowodów osobistych. W przypad-
ku obywateli polskich przebywających za gra-
nicą dowód osobisty podlega uniewaŜnieniu 
po upływie 4 miesięcy od zaistnienia powyŜ-
szych okoliczności. 
 W celu uniknięcia konsekwencji niedo-
pełnienia obowiązku wymiany dokumentów 
naleŜy przestrzegać ustawowego terminu (14 
dni od zaistnienia zmiany) składania wniosków 
o nowy dowód osobisty. 
   Jolanta Misiurka 

 

 

IX Mi ędzynarodowy Turniej Halowej Piłki NoŜnej  
w Baborowie -ORLIK 2009   dla UKS „OLIMP” 

Branice 
 

W ostatnim dniu lutego br. w hali sportowej w Baborowie odbyły się roz-
grywki najlepszych piłkarzy z gminy Baborów (dwie druŜyny), Kietrz oraz Głubczy-
ce. Naszych południowych sąsiadów z Republiki Czeskiej reprezentowała miejscowo-

ści Hradec nad Moravicą. Z zapro-
szenia po raz pierwszy skorzystała 
równieŜ druŜyna UKS „OLIMP” 
reprezentująca SP Branice. Organi-
zatorem imprezy był Zespół Ob-
sługi Szkół w Baborowie. 
Sześć druŜyn rozegrało 15 meczy 
systemem „kaŜdy z kaŜdym”.  
W trakcie turnieju najlepiej pre-
zentowała się pierwsza reprezenta-
cja Baborowa, druŜyna z Kietrza 
o r a z  c h ł o p c y  z  B r a n i c . 
Po prawie 5-cio godzinnych zma-

ganiach piłkarskich najwięcej zwycięstw i tym samym najlepszą druŜyną turnieju 
okazał się Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”  przy Szkole Podstawowej w Bra-
nicach. Uczniowie: Adamski Kacper, Forma Roman, Galik Dawid, Leśniak Da-
wid, Kijewski Daniel Moskała Szymon, Kacper Kołodziej oraz trener Bartłomiej 
Pleśniak zdobyli piękny szklany puchar.  

Pierwsza trójka przedstawia się następująco: 
UKS „OLIMP” Branice  - 13 pkt. 
Reprezentacja Baborowa – 11 pkt. 
Reprezentacja Kietrz – 10 pkt. 

Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Branicach 
wraz 

z Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Orzeł”  
 

ma zaszczyt zaprosić miłośników sportu na 
 
 

V Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki 
NoŜnej Dziewcz ąt, 

 
który rozpocznie się 28 marca 2009 o godzinie 9°°-tej  

 
W naszym turnieju weźmie udział około 120 piłkarek z Czech, 
Słowacji i Polski. Prosimy o sportowy doping. 
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           Branice, dnia 06.03.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 1 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E 
 
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 
2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-

prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)  

ogłasza 
 I przetarg ustny nieograniczony 

1/ Oznaczenie nieruchomości według: 

  -  KW 23926, nr działki 43/5; 

2/ Powierzchnia i połoŜenie: 

   - o pow.  0.3012 ha połoŜona we wsi Uciechowice; 

3/ Opis nieruchomości: 

   - działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 16 o pow. uŜytkowej 102,50 m2 oraz budynkiem  gospodarczym , które 
są zdewastowane w 80%; 

4/ Cena nieruchomości:        22.660,00 zł; 

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:       1.535,00 zł; 

6/ Cena nieruchomości łącznie:      24 195,00 zł; 

7/ Wadium:     2.420,00 zł; 

8/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony 
zostanie podatek VAT według stawki 22%. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 

Działka Nr 43/5  – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudow-
any/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nierucho-
mość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

       Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2009 roku  
o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 31 marca 2009 r. 
wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 
2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę 
uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić da-
ne dotyczące połoŜenia nieruchomości i numery działek.  
       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania 
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ 
przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy no-
tarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt 
sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ 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  z uzasadnionych przyczyn.   

 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na 
łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.            

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                              
                   Wójt Gminy Branice 

                              Józef Małek                                                                                             
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ZAPROSZENIE 
 

 WSZYSTKICH CH ĘTNYCH 
DO WYJAZDU NA WYCIECZK Ę AU-
TOKAROW Ą PO ZIEMI UKRAI Ń-
SKIEJ ZAPRASZAM NA SPOTKANIE 
ORGANIZACYJNE DO ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ WE WŁODZIENINIE W 
DNIU 29.03.2009 R. O GODZ. 18.00 W 
CELU USTALENIA DATY WYJAZDU 
I  PROGRAMU WYCIECZKI . 
                   Eugeniusz Gawłowski 

                          Tel. 077/485-72-85 po godz. 20.00 

O G Ł O S Z E N I E 
ZAKŁAD  BUD śETOWY  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ W  BRANICACH 

Działając  w  oparciu  o  przepis  art.24 ust.9  ustawy o  zbiorowym  zaopatrzeniu  wodę  i  zbiorowym  
odprowadzaniu  ścieków (Dz.U. z 2006r.Nr153 poz.858  z późn. zm.)  

 

o g ł a s z a 
 

Ŝe  na  podstawie  art. 24 ust.8 ustawy z  dnia  7.06.2001r. o  zbiorowym  zaopatrzeniu w  wodę  i  zbioro-
wym  odprowadzaniu  ścieków  (Dz.U. z 2006r.Nr 123 poz.858 z późn. zm.)  z  dniem  1 kwietnia  2009r. 
wchodzą  w  Ŝycie  taryfy  dla  zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania ścieków,  
obowiązujące na terenie  gminy  Branice  w  okresie  od 1.04.2009r.  do 31.03.2010r.  o  poniŜszej  treści: 
 
                              Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę i zbiorowego  odprowadzania 

ścieków  obowiązujące  na terenie gminy Branice  
w  okresie od 1 kwiecień 2009r. do 31 marzec 2010r.  

 
Wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę 

 

 
 
 

Wysokość  cen  i stawek  opłat  za  odprowadzanie  ścieków 
 

 
Warunki stosowania cen  i  stawek  opłat. 
Zakres świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych obejmuje: 
- dostawę  wody i  odbiór  ścieków, których  ilości obliczane są  na  podstawie  wskazań 
  wodomierza oraz w  oparciu o  przeciętne  normy zuŜycia wody  określone w  odrębnych 
  przepisach 
-opłata  stała stosowana na 1 odbiorcę  pobierana w  kaŜdym  miesiącu. 
 

 
L
p. 
  

  
Taryfowa  grupa                                                   

odbiorców 

  
       Wyszczególnienie 

  
Cena/ Stawka 

  
Jednostka 

      miary  
 net-
to 

  
z  
Vat 
  

1. 2 3   4    5 6 

  
1. 

 Gospodarstwa  do-
mowe   i pozostali   
odbiorcy,   woda  na  
cele   przeciwpoŜaro-
we 

1.Cena za dostar-
czoną     wodę 
 
2.Stawka  opłaty 
   abonamentowej- 
   wodomierz 
  

2,43 
  
 
 
1,33 
  
  

2,60 
  
 
 
1,42 
  
  
  

   zł/m3 
  
 
zł/odbiorcę/
m-c 
  
  
  

  
L
p. 
  

  
       Taryfowa  grupa 
             odbiorców 
  

  
        Wyszczególnienie 

  
 Cena /Stawka 
 

 
 
Jednost-
ka 
    miary 

netto 
  

 z  
Vat 
  

  
1 

2 3 4 5 6 

  
1. 

Gospodarstwa  domo-
we i  pozostali  od-
biorcy 

1.Cena  za odprowa-
dzone    ścieki 

  
2,92 

  
3,12 

  
    zł/m3 

Branice 

Amicus 
 
 

 Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
"Amicus" w Branicach rok 2008 moŜe z  
pewnością uznać za udany w  realizacji 
swoich podstawowych celów. A cel jest 
zawsze jeden: pokazywać w realnym Ŝyciu, 
Ŝe moŜna Ŝyć i realizować swoje plany Ŝy-
ciowe bez sięgania po alkohol. Stowarzy-
szenie systematycznie współpracuje z od-
działem leczenia uzaleŜnień w Branicach, 
jak równieŜ z grupami AA z Branic, Głub-
czyc, Raciborza, Prudnika i wielu innych 
miast i miejscowości. Te formy działania 
były by niemoŜliwe bez  
wsparcia wielu osób i instytucji, jak Dyr 
Szpitala w Branicach, Wójta Gminy  
Branice, zespołu terapeutów OLU w Brani-
cach z jego kierownikiem Panem 
Januszem Gawlikiem. W tym miejscu pra-
gnę szczególnie podkreślić wzorową   
i modelową (jako wzór do naśladowania) 
współpracę z P. Andrzejem Janią. W roku 
ubiegłym systematycznie remontowano i 
modernizowano pomieszczenia uŜytkowane 
przez Stowarzyszenie. Całość tych prac 
wykonano systemem gospodarczym War-
tość szacunkowa to 4500-5000zł. Podsumo-
wując rok 2008 to: w ramach spotkań i mi-
tingów uczestniczyło w nich 2500-3000 
osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych. 
     Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie 
z Posłem na Sejm P. Adamem Krupą. Było 
współorganizatorem koncertu organowego 
w naszym kościele. W najbliŜszym czasie 
odbędzie się walne zgromadzenie sprawoz-
dawczo – wybor-cze Stowarzyszenia, które 
określi dalsze formy działalności, ale juŜ 
teraz moŜna zasygnalizowąć potrzebę jej 
zdynamizowania.  

W tym miejscu teŜ podkreślam aktywną 
formę współpracy z lokalną gazetą powiato-
wa redagowaną przez Pana P. Hajbowicza, 
jak równieŜ  z "Informatorem Branickim” 
red. przez P. Biesiadowskiego.  

     W tym roku od-
szedł od nas człowiek, 
który był prekursorem 
tego typu działalności 
P. Edward Puła. Pozo-
stanie w naszej pamię-
ci jako człowiek, dla 
którego drugi człowiek 
był dobrem najwyŜ-
szym, a Edward w 
ciszy i z olbrzymią 
pokorą realizował to 
zadanie, które jak mówił włoŜył na Jego 
ramiona Stwórca.  Pamiętajmy o takich lu-
dziach, którzy potrafili dawać szczęście - to  
dzisiaj rzadkość. 

                                 Wojciech Chuchla 
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POśYTECZNE  
FERIE 2009 

 

Poszukując środków finansowych na 
zorganizowanie atrakcyjnych zajęć w 
czasie  ferii zimowych, dla uczniów 

Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, 
p r z ys tąp i l i śmy do  ko nku r su  
„PoŜyteczne ferie 2009”rozpisanego 
przez  Fundację Wspomagania Wsi.  
Nasz projekt pod hasłem „Przepustka 
do gimnazjum”  zyskał akceptację i 
dofinansowanie w wysokości 2000 PLN 
   Zajęcia odbywały się w dniach 19.01 – 
27.01.2009r. Uzyskana dotacja przezna-
czona została na zorganizowanie wyjaz-
dów na lodowisko, do Parku Wodnego 
we Wrocławiu, do Sali Zabaw w Gło-
gówku   oraz zapewnienie wszystkim 
uczestnikom wyŜywienia. Odbywały się 
równieŜ zajęcia sportowe na sali gimna-
stycznej w naszej szkole. Uczniowie 
klasy szóstej  uczestniczyli w zajęciach 
przygotowujących do testu kompetencji, 
powtórzyli wiadomości z języka polskie-
go, matematyki i przyrody, rozwiązywa-
li przykładowe testy i ćwiczyli techniki 
czytania ze zrozumieniem.   
W przeprowadzeniu projektu współpra-
cowaliśmy z Grupą Odnowy Wsi Wło-
dzienin. Projekt umoŜliwił dzieciom 
spędzenie ferii w swoim środowisku w 
sposób poŜyteczny dla siebie i innych, 
bezpieczny i atrakcyjny. Stwarzał okazję 
do odkrywania nowych wartości, pobu-
dzał do rozwoju, rozszerzał zaintereso-
wania, pogłębiał wiedzę i umiejętności 
praktyczne. Uczestniczyło w nim 70% 
uczniów Szkoły Podstawowej we Wło-
dzieninie.       
   Koordynator projektu BoŜena Lewandowska 
                                                        SP Włodzienin 

Zabawa karnawałowa 
dochodowa 

 W tym roku, karnawałową 
sobotę 14 lutego Rada Rodziców 
oraz pracownicy Publicznego 
Przedszkola w Branicach przygo-
towali zabawę walentynkową, z 
której dochód w całości przezna-
czony został na potrzeby naszych 
dzieci. 
Pełna sala gości,  wspaniała muzy-
ka zespołu FENIX, miła atmosfera 
i pyszne dania przygotowane przez 

Braniczanki spowodowały, Ŝe gościom do-
pisywał dobry humor a szampańska zabawa 
trwała do białego rana. Nie zabrakło atrak-
cji. Była licytacja tortu, który miał kształt 
serca. Trafnym pomysłem okazał się walc  
róŜany. 
Wszystkim uczestnikom zabawy w imieniu 
własnym i wszystkich dzieci mówię – dzię-
kujemy !!! 
Dyrekcja, pracownicy oraz dzieci Publiczne-

go Przedszkola składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Józefowi Małkowi 
za wsparcie naszej imprezy. 
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za pomoc w zorganizowaniu zabawy od strony 
kulinarnej. Gorące Dziękuje składamy równieŜ wszystkim rodzicom za sympatyczną 
atmosferę, Ŝyczliwe podejście i trud włoŜony w zorganizowanie zabawy. 
Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w sposób szczególny oddziaływają 
na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ści-
słym współdziałaniem. Przedszkole musi to jak najlepiej wykorzystać do nawiązania 
ścisłej współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu Ŝyczliwości oraz zasadach 
partnerstwa. Mam nadzieje, Ŝe osiągniemy ten cel otwierając szeroko drzwi naszej 
placówki.  
         Marzena Barszczewska 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów Szkoły 
Podstawowej we Włodzieninie. 

 W październiku po rozpinaniu konkursu przez Opolskiego Kuratora Oświaty  
na realizację Rządowego programu „Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 
2008-2013” działający u nas Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TROJA 
pozyskał fundusze na realizację zadania: „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie” w wysokości 7527,52 zł. 
 Za uzyskane środki finansowe uczniowie naszej szkoły 10-krotnie uczestni-
czyli w zajęciach na basenie w Głubczycach - kontynuując naukę pływania. Sześcio-
krotnie wyjeŜdŜali na lodowisko do Raciborza, gdzie kontynuowali naukę jazdy na 
łyŜwach. 
Zajęcia te stworzyły ofertę aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu dla 
uczniów naszej szkoły, pozbawionej w większości dostępu do tego typu ośrodków 
sportowych. 
Te formy aktywności cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a biorący w nich 
udział uczniowie naszej szkoły poczynili znaczne postępy w nauce pływania i jazdy 
na łyŜwach. 
  W  grudniu odbyła się Spartakiada Rodzinna, podczas której uczniowie 
wspólnie z rodzicami uczestniczyli w grach i zabawach sportowych. Wspólna zabawa 
rodziców i dzieci dostarczyła uczestnikom  i kibicującym ogromnej frajdy i wielu 
emocji. 
 Projekt koordynowały: prezes MUKS TROJA mgr Małgorzata Florczak  
i mgr BoŜena Lewandowska. 
                                                                       Florczak Małgorzata 
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I   Gminny   Przegląd   Artystyczny 
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 Wspaniale się stało, Ŝe 10 
rocznica istnienia zasłuŜonego w pro-
mocji Branic zespołu „Kaprys” zbie-
gła się z I Gminnym Przeglądem Ar-
tystycznym Branice 2009. Występ 
„Kaprysu” otwierał i zamykał widowi-
sko podkreślając swój wspaniały 
kunszt artystyczny. Przypomnę, Ŝe 
załoŜycielem i kierownikiem zespołu 
jest Pani Lidia Szpak, a Jej córka Ola 
zajmuje się choreografią. Dziewczęta 
z młodszej i starszej grupy wnoszą z 
sobą radość Ŝycia, dynamizm, ar-
tyzm – jednym zdaniem to czego 
oczekujemy i jeszcze trochę więcej.  
       Pozostałe zespoły reprezentują-
ce  przedszkola i szkoły prezentowa-
ły się teŜ ciekawie. O łzę w oku przy-
prawił mnie osobiście krakowiaczek 
w wykonaniu przedszkolaków z Wło-
dzienina. Wszyscy przeŜywaliśmy 
zŜerającą tremę przedszkolaków z 
Branic. Z podziwem oglądaliśmy tań-
czące dziewczęta i chłopców z Ucie-
chowic. Recytacjom, śpiewom i tań-
com nie było końca, ale nie odczuwa-
ło się przesytu. Narzucona formuła 
piętnasto minutowego występu dla 
kaŜdej reprezentacji spowodowała, 
Ŝe nawet przy słabszych występach 
nie wiało nudą. 
Brawo nauczyciele, brawo organiza-
torzy, brawo młodzi artyści ! 
 

 śe obcowanie ze sztuką uszlachet-
nia zauwaŜył kiedyś J.W.Goethe pi-
sząc: 

 

 „Gdzie słyszysz śpiew, 
    Tam wchodź. 

  Tam dobre serca mają. 
   Źli ludzie – wierzaj mi 

  Ci nigdy nie śpiewają.”      
 

        Zdjęcia i tekst: Jerzy Biesiadowski 
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MoŜesz pomóc 
 
PrzekaŜ  1%  swojego podatku na 
rzecz organizacji poŜytku publicz-
nego i wesprzyj dobrą sprawę  -  

remont 
 „MIASTECZKA MIŁOSIER-

DZIA”   
        

Wpłaty moŜna dokonać na: 
 

Stowarzyszenie 
 „Caritas Chrysti” 

 
48-140 BRANICE - SZPITAL, 

WOJ.OPOLSKIE   
KRS 0000230546 

 
Adres internetowy:  
www. caritaschrysti-branice.com 

O kolejny sprzęt sportowy  
wzbogaciło się Gimnazjum w Brani-
cach. Tym razem z unihokeja. 
Uczniowie na-
uczają i dosko-
na lą  swo je 
u mi e ję t nośc i 
przy pomocy 
profesjonalnego 
sprzętu przysto-
sowanego do 
uprawiania tej 
dyscypliny w 
hali sportowej. A to za sprawą  pozy-
tywnie rozpatrzonego projektu napi-
sanego  przez nauczyciela wychowa-
nia fizycznego 
Edwarda Czysz-
czonia do Mini-
sterstwa Sportu 
Rzeczpospolitej. 
Szkoła otrzymała 
darmowy sprzęt w 
postaci dwóch bra-
mek meczowych 
115x160  cm, 
dwóch kompletów 
b r a m k a r s k i c h 
(bluza , spodnie 
bramkarskie, pan-
cerze na tułów, 
nakolanniki, nało-
kietniki ), dwóch 
masek bramkar-
skich, dziesięciu 
profesjonalnych kijów z owijką i 20-
stu piłeczek. Przypomnieć naleŜy, Ŝe 
Branickie gimnazjum dzięki projek-
tom napisanym przez Pana Czysz-
czonia wzbogaciło się wcześniej o 
sprzęt z piłki noŜnej (2 aluminiowe 
bramki o rozmiarach 2x5m, piłki 
noŜne w ilości 20 sztuk) i lekkiej 
atletyki (płotki lekkoatletyczne-10 
sztuk, zeskok do skoku wzwyŜ, 6 
bloków startowych, 6 pałeczek szta-
fetowych, stoper, taśma pomiarowa, 
4 pary „kolców” – butów lekkoatle-
tycznych do uprawiania L-A na tarta-
nie, 24 piłek lekarskich o wadze 3,4,5 
kg).  W sumie sprzęt pozyskany z 
Ministerstwa Sportu szacowany jest 
na około 20 tys.PLN.  NaleŜy do-
dać ,Ŝe nasz wuefista jest laureatem 
ogólnopolskiej nagrody Mistrzowie 
Sportu – Mistrzowie śycia a zarazem 
członkiem Ogólnopolskiej Akademii 

Mistrzów śycia Mistrzów Sportu. 
Uczestniczył w trzech  ogólnopol-
skich szkoleniach: w Centrum 
Olimpijskim w Warszawie, w 

Strzelcach Kra-
j e ń s k i c h  i 
O św i ę c i m i u . 
Wiedza zdobyta 
na w/w konfe-
rencjach pozwo-
liła nabrać no-
wych doświad-
czeń i pomysłów 
do pracy.  Ogól-

nopolskie szkolenia są moŜliwością 
spotkania się ze sławnymi postacia-
mi sportu, olimpijczykami, przed-

stawicielami Ministerstwa Sportu.  
W dotychczasowych spotkaniach 
uczestniczyli  między innymi: Ro-
bert Korzeniowski (czterokrotny 
mistrz olimpijski   i wielokrotny 
mistrz Polski i Świata), Wojciech 
Fortuna (zdobywca pierwszego zło-
tego medalu dla Polski na zimowej 
olimpiadzie w Sapporo 1972r), Jó-
zef Łuszczek (mistrz świata w bie-
gach narciarskich w 1978 r. w Lah-
ti) , Izabela Dylewska (dwukrotna 
brązowa medalistka letnich igrzysk 
olimpijskich w kajakarstwie 
Seul ,Barcelona), Apoloniusz Taj-
ner (trener Adama Małysza ,prezes 
PZN), ks. Paweł Łukaszka 
(uczestnik Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich 1980 w Lake Placid), 
Rafał Augustyn (chód sportowy –
Pekin 2008). 
  Jerzy Biesiadowski 

 

skok  
  na 
    kasę 
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MISTRZO-

WIE  

POWIATU 

   Miesiąc luty ob-
fitował w turnieje 
szkolne. 11 lutego 
2009 roku nasze 
gimnazjum było or-
ganizatorem Mi-
strzostw Powiatu w 
Piłce Koszykowej 
Dziewcząt. DruŜyna 
z Branic  po raz ko-
lejny obroniła tytuł 
Mistrza Powiatu i 
reprezentowała w 
półfinałach woje-
wódzkich w Ozimku, 
gdzie zajęła 4 miej-
sce. DruŜyna branickiego gimna-
zjum występowała w składzie: 
Delfina Dziepak, Martyna Mali-
nowska, Karolina Wąsik, Kamila 
Giermala, Emilia Dudek, Anita 
Barton, Angelika Podraza, Pauli-
na Pelc, Anna Dereń, Alicja Ka-
decka, Ilona Ozdoba, opiekun – 
mgr Joanna KsiąŜek. 
     18 i 25 lutego odbyły się Za-
wody Powiatowe w Unihokeja 
Dziewcząt i Chłopców Szkół Gim-
nazjalnych. Reprezentacje naszej 
szkoły zakwalifikowały się do dal-
szych etapów i będą walczyły o 
finał wojewódzki. Zawody półfina-
łowe w kategorii chłopców odbędą się 12 
marca 2009 r. w Gimnazjum w Branicach, 
dziewczęta rywalizować będą w Ścinawie. 
Zwycięskie druŜyny występowały w skła-
dach: Daniel Tworkowski, Bartosz Wierzbic-
ki, Arkadiusz śabka, Mateusz Wawrów, Jaro-
sław Korszyłowski, Dawid Malinowski, Jakub 
Jaskuła, Jakub Staszczyszyn, Paweł Maty-
siak, Bartosz Moskała, Mateusz Skrabut, 
Piotr Szczerbowski, opiekun – mgr Łukasz 
Kędzierski oraz Anita Barton, Kamila Gier-
mala, Delfina Dziepak, Martyna Malinowska, 
Anna śakowska, Anna śuklińska, Anna Bu-
jak, Paulina Zapotoczna, Nikola Leśniak – 
opiekun mgr Joanna KsiąŜek. 
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W Branicach na 
przełomie stycznia i lute-
go 2009 r. z inicjatywy 
nauczycielki w-f Joanny 
KsiąŜek i opiekuna hali 
Mieczysława Lenartowi-
cza zorganizowano Tur-
nieje Piłki Siatkowej o 
Puchar Wójta Gminy 
Branice.  
W turniejach brały udział 
druŜyny z powiatu głub-
czyckiego – dwie druŜy-
ny z Głubczyc, jedna z 
Braciszowa, 2 druŜyny z 
Lewic i jedna z Branic. 
O zwycięstwie decydowały punkty zdobyte w obu turniejach. 
I miejsce zdobyła druŜyna MiraŜ Głubczyce ( z kompletem punk-
tów ), na drugim miejscu uplasowała się druŜyna z Braciszowa, a 
trzecie miejsce wywalczyła druŜyna z Lewic. 

Turnieje 
 W lutym i w marcu na hali sportowej walczyli ze sobą zawodnicy róŜnych dyscyplin. Chcąc zaspokoić ciekawość kibiców 
podajemy wyniki. Opisu emocji jakie towarzyszyły zawodom nie zamieścimy, bo i tak były by nędznym opisem tego co się napraw-
dę działo. 
07-02-2009 Turniej Tenisa Stołowego o puchar  Przewodniczącego Rady Gminy  

L
p 

Nazwisko Jan Matysek 
Uvalno-Cz 

Aleksander 
Szeliga 
Branice 

Viteslav 
Kadlec  

Krnov-Cz 

Jan Pankie-
wicz 

K-Ko źle 

 
Sety 

 
Punkty 

 
Miejsce 

1 Jan Matysek  
Uvalno 

X 3 : 0 1 : 3 3 : 1 7 : 4 4 II  

2 Aleksander Szeliga 0 : 3 X 0 : 3  3 :  0 3 : 6 2 III 

3 Viteslav Kadlec 3 : 1 3 : 0 X 3 : 0 9 : 1 6 I 

4 Jan Pankiewicz 1 : 3 0 : 3 0 : 3 X 1 : 9 0 IV 

L
p 

 
Nazwisko 

Katarzyna 
Walo 

Krzysztof 
Bąbol 

Mirosław 
Pikuła 

Paweł 
Kopeczek 

sety Punkty Miejsce 

1 Katarzyna Walo X 2 : 3 3 : 0 3 : 0 8 : 3 4 II 

2 Krzysztof Bąbol 3 : 2 X 3 : 2 3 : 1 9 : 5 6 I 

3 Mirosław Pikuła 0 : 3 2 : 3 X 3 : 1 5 : 7 2 III 

4 Paweł Kopeczek 0 : 3 1 : 3 1 : 3 X 2 : 9 0 IV 

 
08-02-2009 Turniej Tenisa Stołowego o puchar  Wójta Gminy Józefa Małka 

 

21-02 Turniej Piłki NoŜnej Oldbojów o Puchar Wójta 
Gminy Branice 
 

 I miejsce  „Kaziki” 
 II miejsce Brumowice - Republika Czeska 
 III miejsce Wysoka. 
Najlepszy bramkarz JIRI TUREK   
Najlepszy zawodnik JACEK GNIEWEK 
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Pro memoriam 

Odeszli 
 

W  lutym  2009r.: 
 

Ledwoch Gertruda l. 81 DPS Dzbańce, 
Maria Pospieszczyk l.73 Dzbańce, 
Stanisław Marszałek l. 55 Branice, 
Piotr Jasiński l. 65 DPS Dzbanie, 
Karolina Ździebło l. 68 Wiechowice, 
Wilhelm Bujak l. 74 DPS Dzbańce, 
Hubert Polaszek l. 75 Jabłonka, 
Władysław Pączko l. 87 Włodzienin, 
Władysław Strzała l. 64 Branice, 
Janina Kozina l. 76 Lewice, 
Kazimierz Kowalczyk l. 60 Branice, 
Bronisław Gruszka l. 86 Wysoka, 
Karolina Zubrzycka l. 87  Dzierzkowice, 
Jan Górecki l. 61 Wysoka. 

 

Urodzili się 
Adrian Hubert Semler - Michałkowice, 
Przemysław Jakub Smoliniec—Dzbańce 
Osiedle, 
Michał Jakub Stryszawiak - Lewice’ 
————————————————- 
 

Veni creator 

NowoŜeńcy 

Paweł Pikuła z Niekazanic—Kamila 
Zaręba, 
KarolinaStec z Branic - Michał Rataj. 
Szczęśliwych dni Ŝycia !  
______________________________ 
W gminie 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7229   
mieszkańców 

w tym 3729 kobiet  
 

Nabór 
Zespół Szkół w Branicach 

ogłasza nabór 
do Medycznego Studium Zawodo-
wego o kierunku terapia zajęcio-
wa w systemie dziennym dwulet-
nim. 
do Policealnej Szkoły dla Doro-
słych w kierunkach: 
• opiekun medyczny, w sys-

temie jednorocznym, 
• opiekun w domu pomocy 

społecznej, w systemie 
dwuletnim. 

Zapisy w sekretariacie Szkoły. 
Telefon nr 077 4868 665 


