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Radny Deptuła wydeptał 
 Radosnym głosem Pan radny 
informował mnie 8-04, Ŝe wydany został  
wykonawcy plac pod budowę drogi Le-
wice-Zubrzyce.  Budowa potrwa pięć 
miesięcy i stworzy  pole do popisu Staro-
ście, który  obiecał przejęcie drogi i wy-
konanie drugiego etapu budowy.  (jb)

dadzą  bardzo duŜe pieniądze, dziś trud-
ne jeszcze do określenia. 
Projekt inwestycji jest wykonywany 
przez Czechów we współpracy z polską 
bliźniaczą instytucją – Regionalnym Za-

rządem Gospodarki Wodnej. 
Reprezentujący polską stronę Braniccy 
radni i Wójt Józef Małek przy okazji 
wywołali sprawę zamkniętego przez Sta-

 

PoŜyteczne konsultacje 
Rozpoczęły się konsultacje w 

sprawie regulacji rzeki Opavy, a w tym 
budowy i podwyŜsze-
nia wałów przeciwpo-
wodziowych okalają-
cych rzekę na wyso-
kości Krnova, Blisz-
czyc, Skrochovic, Bo-
boluszek, Holaszovic. 
Będzie budowanych 
wiele ciekawych urzą-
dzeń wodnych jak 
choćby  grobla, która 
przedzieli staw rybny 
przy oczyszczalni w 
Krnovie. Projekt za-
kłada etapowość prac. 

Pierwszy etap 
to wybudowanie 
zbiornika Nove Her-
minovy, który obniŜy 
średni poziom wód 
zanotowany w ostatnim stuleciu z 330 
m³/sek do 270m³/sek.  

Drugi etap to opisana wcześniej 
regulacja rzeki Opavy. 
Na ujarzmienie  rzeki nasi sąsiedzi wy-

 

„Impuls”  

W dniach 3 – 4.04.2009 Ze-
spół Tańca Nowoczesnego „IMPULS” 
działający przy ZGS w Branicach zdobył 
TRZY PIERWSZE MIEJSCA w Woje-
wódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecz-
nych „PLĄSOWADŁA 2009” w Ozim-
ku: 
Grupa starsza za choreografie disco 
dance „ STO PRO” i hip hop „ATTACK 
OF THE HIP HOP” 
Gr. młodsza za inscenizację taneczną 
„PIRACI Z BRANIC” 
     RównieŜ zespół „ISKIERKI” ( 6 
latki z Przedszkola Katolickiego w Bra-
nicach) zdobyły III miejsce za miniaturę 
taneczną „TARZAN I JANE” 
     Choreografem i trenerem wszystkich 
zespołów jest JANA DRAGOUNOVA z  
Hip hop ułoŜyła Aneta Horska.  

                                                    Sylwia Brzozowska 

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu urodzenia dziecka  

 
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodze-
nia się dziecka, jak równieŜ o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka (potocznie BECIKOWE), wymagane będzie przedłoŜenie zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego, Ŝe matka dziecka pozostawała pod opieką lekar-
ską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąŜy do porodu. Minister właściwy 
do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór 
wymaganego zaświadczenia. 
PowyŜszy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły 
do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy takŜe osób, które złoŜą 
wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed                                   
1 listopada 2009 r. 
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie usta-
wy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., 
Nr 237, poz. 1654 

Kierownik OPS w Branicach Aneta Kuziora         

rostwo mostu w Boboluszkach. Ustalo-
no, Ŝe do końca czerwca będzie wyko-
nana ekspertyza i przygotowany pro-
jekt ewentualnego remontu. Ustalono 
teŜ, Ŝe definitywnie naleŜy poŜegnać 

się z pomysłem budowy 
mostu w Bliszczycach. 
Przemówiły za tym 
względy przeciwpowo-
dziowe. Wybudowany, w 
przypadku powodzi prze-
jął by funkcję tamy spię-
trzającej wodę, która z 
kolei swoją siłę przenie-
sie na wały. Pod naci-
skiem gospodarza Gminy 
Branice przyjęto rozwią-
zanie kompromisowe. W 
ramach projektu zostanie 
wybudowana droga od 
budynków byłej straŜnicy 
WOP po zewnętrznej 
stronie wałów (od strony 
pól) do Krnova. Będzie to 
droga utwardzona o sze-

rokości czterech metrów  z  miejscami 
dla mijających się pojazdów. Na taki 
manewr pozwalają fundusze przeciw 
powodziowe.                         (jb) 

Absolutorium 
Rada Gminy Branice w dniu 21 kwietnia br jednogłośnie uchwaliła  ab-
solutorium dla Wójta Gminy Branice Józefa Małka. 
        Gratulujemy ! 
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W  dniach 18-19 kwietnia 2009 Zespół wokalny „ ISKRA _ ISKIERKI” prowadzony przez Panią Kingę Chuchla  ze Szkoły 

Podstawowej w Branicach  brał udział w              X JUBILEUSZOWYM WOJEWÓDZKIM FESTIWALU PIOSENKI  
                                                                                                       W DĄBROWIE NIEMODLI ŃSKIEJ . 
Festiwal ten zainaugurował swoją działalność w kwietniu 2000 roku i od razu wzbudził zainteresowanie uczestników z niemal całej 
Opolszczyzny. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pragnących zaprezentować swoje umiejętności 
wokalne szerszej publiczności. Od V edycji Festiwalu impreza ma charakter wojewódzki i została umieszczona w kalendarium  Ku-
ratorium Oświaty w Opolu. 
 

W skład Zespołu ISKRA _ ISKIERKI wchodzą uczniowie: Paulina Herbut – klasa III,  Aleksandra Wąsowska – klasa III, Ka-
rolina Danielewicz – klasa III, Klaudia Borgusz – klasa V, Karolina Pawęska – klasa V, Arleta Morawiec – klasa V, Joanna 
Lupzik – klasa V, Martyna Jędrysek – klasa V. 
 

W trakcie festiwalu  dzieci na szóstkę wypromowały naszą szkołę i Gminę. 
W kategorii soliści klas IV – VI : 
I miejsce  - zajęła Karolina Pawęska  wykonując dwa utwory : „ UCZUCIA TE” oraz , „ BURZA” Za drugi utwór Karolina otrzy-
mała równieŜ   GŁÓWNĄ NAGRODĘ WÓJTA GMINY DĄBROWA – czek na kwotę 600,00 zł  
WyróŜnienie – otrzymała Klaudia Borgusz za piosenkę „ KOLOROWY WIATR”   „ DREWNIANE LAKI” – równieŜ spodobała 
się Wójtowi, który wręczył jej nagrodę  dodatkową za interpretację i ogólny wyraz artystyczny. 
W drugi dzień festiwalu po przesłuchaniu wielu wykonawców Jury postanowiło przyznać nagrody  
DUETY – kategoria klas IV – VI II MIEJSCE  - Borgusz Klaudii i Karolinie Pawęskiej za zaprezentowanie dwóch piosenek : 
„OTWÓRZ SERCE”  i „ POCZTÓWKA Z BESKIDU”: - i to wciąŜ nie był koniec sukcesów naszych dzieci. 
ZESPÓŁ ISKRA _ ISKIERKI zaj ął równieŜ I MIEJSCE w kategorii  Zespoły klas IV – VI za wykonanie wokalno- tanecz-
nych  utworów „ SPIEWAM I TA ŃCZE” oraz SZKOŁA TA ŃCA” 
W kategorii szkół gimnazjalnych dzielnie reprezentowała nas Anna Lupzik – przygotowana przez Panią Sylwię Brzozowską. Swoją 
subtelnością i delikatnością w wykonywanych utworach wywalczyła I miejsce  oraz nagrodę DYREKTORA DOMU KULTURY W  
DĄBROWIE. 
      Pragnę  z całego serca podziękować tym którzy przyczynili się do tego, Ŝe nasze dzieci mają moŜliwość zdobywania doświad-
czenia w tego typu Przeglądach artystycznych, które są niezbędne w ich rozwoju artystycznym. Dziękuję Dyrekcji ZGS za wsparcie 
finansowe jak równieŜ Wójtowi Gminy Branice za opłacenie drugiego wyjazdu. Dziękuje z całego serca dzieciom za cięŜko pracę 
oraz  za pomoc rodzicom, na których zawsze moŜna liczyć.                                             Kinga  Chuchla  

K onkursy przedmiotowe to bardzo 

waŜny element 
pracy nauczy-
ciela i ucznia. 
WiąŜe się to z 
dodatkowym 
nakładem pra-
cy, powtórka-
mi, rozwiązy-
waniem zadań 
i testów.  
Udział w kon-
kursie przedmiotowych jest pierwszą 
szansą realizowania własnych ambicji, 
zdobycia doświadczenia w pisaniu egza-
minów, weryfikuje wiedzę i ułatwia póź-
niejszy start w szkole ponadpodstawo-
wej. Starty w konkursach to takŜe okazja 

do poznawania rówieśników z innych 
szkół.  
Szczególnie cieszy , jeśli nasi ucznio-

wie odnoszą sukcesy. Ala Go-
spodarczyk z klasy VI  Szko-
ły Podstawowej we Włodzie-
ninie była niedopokonania w 
Konkursie Przyrodniczym. 
Pomyślnie przeszła etap szkol-
ny, gminny i awansowała do 
etapu wojewódzkiego. Tam 
równieŜ sprawnie poradziła 
sobie z testem- uzyskując 90% 
poprawnych odpowiedzi i  ty-

tuł Laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Przyrodniczego. 28 marca w 
Opolu odbyła się bardzo miła uroczy-
stość wręczania przez panią kurator 
nagród i dyplomów laureatom wszyst-
kich konkursów przedmiotowych, oraz 

ich nauczycielom. 
Ala Gospodarczyk jako laureatka kon-
kursu zwolniona została ze sprawdzianu 
kompetencji, który ma zaliczony z mak-
symalną liczbą 40 punktów . 
 

                       BoŜena Lewandowska 
                       nauczyciel przyrody   
                            SP Włodzienin 
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Panie widoczne na zdjęciu stanowią część personelu otwieranego oddziału podsądnego. 

Nim się coś otworzy to się czeka. Tym razem ocze-
kiwanie na władzę wojewódzką wydłuŜało się - 
moŜna było porozmawiać. Od lewej Z-ca Wójta 
Pan Piotr Kukuczka, Z-ca Dyr. Gospodarczyk w 
rozmowie z  Dyrektorem Szpitala Panem Krzyszto-

Na zdjęciu z lewej Ordy-
nator Pan K. Mielczarek, 
Na zdj. poniŜej Oddziało-
wy Pan Gargula 

Na zdjęciu z lewej Właści-
ciel Firmy „Dorbud” Z. 
Stuka, który za remont 
zebrał same pochwały. 
Ciepłymi słowami obda-
rzył go równieŜ Marszałek 
Józef Sebesta. 

                  P  o  d  s  ą  d  n  y       
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 Oddział podsądny, który widzi-
cie Państwo na zdjęciach jest do zoba-
czenia tylko na naszych łamach. Takich 
obiektów się nie pokazuje, bo przewaŜ-
nie nie ma się czym chwalić. Kiedy kil-
kanaście lat temu oddawano do uŜytku 
sąsiadujący ze szpitalem Regionalny 
Ośrodek Psychiatrii Sądowej wszyscy 
podglądaliśmy go z podziwem. Postęp w 
budownictwie, elektronice spowodował,  
Ŝe tak doskonale przeprowadzonego re-
montu moŜe pozazdrościć wielu, a od 
ludzi z firmy Pana   Zbigniewa Stuki z 
Nędzy  moŜna się uczyć dobrego, ba co 
ja piszę - solidnego, najlepszego wyko-
nawstwa. 
Szpital z kaŜdym dniem pięknieje. To juŜ 
czwarty oddział oddany do uŜytku, który 
spełnia wyśrubowane normy unijne. Nic 
więc dziwnego, Ŝe na jego otwarcie  zje-
chało, aŜ tylu oficjeli łącznie z członkami  
Rady Społecznej Szpitala.  
Nie zabrakło na otwarciu oddziału do-
tychczasowego ordynatora, wieloletniego  
pracownika Szpitala, kiedyś dyrektora 
tego Szpitala Pana Kazimierza Mielczar-
ka. Pan dr K. Mielczarek swoje obowiąz-
ki pełnił do końca kwietnia. Po nim od-
dział jako ordynator przejął specjalista 
psychiatra Piotr Duda.  
Na uroczystość przybyła z  Czech  Pani 
Maria Fischer, która w 1942 roku praco-
wała w Szpitalu  kiedy  władał nim Bi-
skup J. Natan.  Były władze Stowarzy-
szenia „Caritas Christie”, poseł na Sejm 
RP Ryszard Galla, przedstawiciel właści-
ciela Szpitala Marszałek Józef Sebesta, 
Wójt Gminy Józef Małek , Przewodni-
czący Rady Gminy W. Lenartowicz.     

W uroczystości otwarcia wzięli udział  od lewej stojący poseł na Sejm RP Ryszard 
Galla, Wójt Gminy Branice Józef Małek, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Krzysztof  Nazimek i Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta 

Ordynator  Piotr Duda 

Pani Maria Fischer 

W przemówieniach  padało wiele cie-
płych słów. NajwaŜniejsze jednak jest 
to, Ŝe na tym otwarciu juŜ nikt nie pod-
dawał w wątpliwość dalszego istnienia 
Szpitala. Mówiono o tym co będzie 
przyszłości do wykonania, na co będą 
potrzebne pieniądze. Szpital przecho-
dzi gruntowną modernizację. Trwa 

remont kolejnego oddziału, kolejne cze-
kają. Na te kolejne wykonywana jest 
dokumentacja, bo bez niej nie moŜna 
remontować. Bez dokumentacji nie moŜ-
na  dobudować windy do pawilonu „A”. 
Ogłoszony został przetarg na przebudo-
wę magazynu na pralnię. Projektowany 
jest nowy system energetyczny.  
Szpital odradza się na miarę nowego 
czasu.     J.Biesiadowski 

     p o    r  e  m  o  n  c  i  e 
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ny. 
Po 2-ch tygodniach powróciłem do 
Polski – do Kalisza. 
Chciałbym wyjaśnić mój długi szlak 
wojenny, I Korp. Panc., w tym I-sza 
Br. Zm. Miały warunki – zmechani-
zowanie w odpowiednie samochody 
amerykańskie – sprawne i szybkie, 
które umoŜliwiały szybkie przerzuty 
docelowe. Po miesięcznym odpo-

czynku w Kali-
szu, moja I-sza 
Brygada w lipcu 
1945, w tym ja, 
wyruszyła na 
Śląsk (Woj. 
Śl.Dąbrowskie), 
Głubczyce 
(pogranicze z 
Czechami), Ra-
cibórz, Rybnik, 
Gliwice (dodam, 
Ŝe po wojnie 
Czesi zajęli czę-
ściowo miejsco-
wości przygra-
niczne w Pol-
sce). W ty obo-
wiązkiem W.P. 
była stabilizacja 
punktów gra-
nicznych. M-c 
wrzesień 1945 
utworzono – po-
wstał WOP 

(Wojsko Ochrony Pogranicza) 8- 10 
Dyw. Piechoty. XI 1945 r. ja przerzu-
cony do Łodzi a koniec marca 1946 
r. do cywila i szukanie rodziny: matki 
(wdowy), siostry oraz bratowej – 
wdowy po bracie Stefanie. Odnala-
złem ich w kwietniu 1946 w Wiecho-
wicach ( Wajhowic). Dziś z tej licz-
nej mojej rodziny zostałem przy Ŝy-
ciu sam – działam wśród kombatan-
tów, a teŜ młodzieŜy szkolnej mogę 
opowiadać przeŜycia wojny. 
 
Wyjaśnienia dot. A) „Armii Włoso-
wa” – była Cz.A. , która poddała się 
Niemcom i walczyła przeciw A.Cz. 

B) „SS Galicja” Ukraińcy słuŜący w 
Armii Niemieckiej 

        
Józef Szeweła 

Prezes  Koła ZBOWiD 
W Branicach 

 

nica k. Moskwy 
Ja po szkole i brat Stefan przeszli 
do Berdyczowa 1 Brygady Korpus 
Pancerny, m-c lipiec 1944 dotarli 
do Chełma. Mój szlak dalszy wo-
jenny – Łódz, Poznań ( Els-
Myśliborz- kierunek do Berlina), 
m-c luty zwrot pod Wrocław 
( okrąŜenie Wrocławia) po 10 
dniach przerzut na Forsowanie Ny-

sy ŁuŜyckiej ok. Zgorzelca – Ni-
skie – Bautzen – pod Drezna ( Dre-
zno było juŜ zdobyte przez Armię 
Zach. ). Nasz I Panc. Zwrot na Poł. 
Zach. Czechosłowacja, 24.IV.1945 
brat Stefan został śmiertelnie ranny. 
9.05.45 ogłoszono nam, Ŝe Niemcy 
skapitulowały – zapanowała wśród 
nas radość, ze juŜ koniec wojny. 
Ale nasza droga wiodła dalej do 
Pragi – stolicy Czechosłowacji, 
gdzie siły Armii „Włosowa” i Dyw. 
„SS Galicja”, które walczyły po 
stronie Niemców – nie skapitulo-
wały, gdyŜ z nimi A. Cz. Postępo-
wała karnie (tego się obawiali). To 
teŜ moja jedn. I Br. I Korp. Panc., 
w tym ja, dotarliśmy do przedmie-
ścia Pragi – Krzeszowice 10.05.45 
wieczorem, walki w centrum Pragi 
zamilkły nocą na 11.05.45. Nastała 
cisza. 
Tam w Pradze był mój koniec woj-

 
Ku pamięci 

 
 
 ZbliŜa się 64 rocznica zakoń-
czenia II Wojny Światowej. Historię 
zła, jakie niesie wojna, naleŜy znać- 
to teŜ chciałbym częściowo opisać 
własne przeŜy-
cia. Urodziłem 
się w 1926r. 
we wsi Posto-
łówka (Kresy 
Wschodnie) 
połoŜonej tuŜ 
przy granicy z 
ZSRR. Wieś 
liczyła ok. 25-
00 mieszkań-
ców o narodo-
wości polskiej 
i ukraińskiej. 
Ludzie Ŝyli w 
zgodzie do 
1939r. Dzieci 
uczyły się w 
jednej szkole. 
MłodzieŜ dzia-
łała we wła-
snych organi-
zacjach.  Pola-
cy - w harcer-
stwie, Strzelce 
i chóry: Świetlica – Dom Ludowy, 
Kościół – podobnie Ukraińcy : Łuh, 
Sicz, czytelnia, cerkiew. 
Wojna 1939 niosła wiele zła – a teŜ 
rosły róŜnice polityczne, niektórzy 
Ukraińcy myśleli o niezaleŜności. 
Szczególnie od 1941 podczas 2-go 
ukupienia – Niemców – Hitlera. 
Rok 1943 kiedy Armia Niemiecka 
zmuszona wycofać się – ponosiła 
straty na froncie, wówczas grupy 
UPA wzmagały swoja okrutną dzia-
łalność wobec ludności polskiej. Po-
czątek 1944r. Niemcy opuściły nasz 
rejon, a w  m-cu marcu 1944 Polacy 
– w tym ja i moi bracia poszli do 
W.P. organizowanego na ziemi zw. 
Radzieckiego z myślą, Ŝe w Armii 
łatwiej pokonamy UPA i róŜne ich 
bandy , które bestialsko mordowały 
Polaków. Ja i brat Stefan szkoleni w 
okolicy śytomierza 1-szy Korpus 
Pancerny. Andrzej i Franek w Brod-
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Trzeźwy umysł - mo-
ją tarczą 

 
 Sportowym i organizacyjnym sukce-

sem zakończył się V Mi ędzynarodowy 
Wielkanocny Turniej Halowej Piłki No Ŝnej 
Dziewcząt - sportowa wizytówka Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach. Po raz 
piąty do Branic zjechały zespoły z Polski, 
Czech i Słowacji.    

Ceremonia otwarcia Igrzysk Trzech 
Narodów, bo takie turniej przyjął miano, 
miała charakter niezwykle podniosły i uro-
czysty. Jej ukoronowaniem było zapalenie 
przez Wójta Gminy Branice, Józefa Małka, 
znicza olimpijskiego.  

Na nasz Turniej przybyli zaproszeni 
goście. Byli wśród nich: Tadeusz  Krupa - 
Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświa-
towej Starostwa Powiatowego w Głubczy-
cach, Józef Małek - Wójt Gminy Branice, 
Bartłomiej Kawulok  - Przewodniczący Ko-
misji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Swą obecnością zaszczyciła nas rów-
nieŜ Pani Wójt Gminy Istebna, Danuta Ra-
bin wraz ze swoimi współpracownikami: 
Janem Gazurem - Przewodniczącym Rady 
Gminy oraz Januszem Waszutem -  Inspek-
torem ds. Promocji Gminy. Na Igrzyska 
Trzech Narodów przybyli równieŜ koordyna-
torzy Szkolnego Związku Sportowego po-
szczególnych gmin:  
Gmina Kietrz – 
Marian W ę-
grzynowicz, 
Gmina Głub-
czyce – Ma-
riusz Kruk , 
Gmina Babo-
rów – Andrzej 
Deszka, 
Gmina Branice 
– Mieczysław 
Lenartowicz. 
Patronat hono-
rowy nad Turniejem objęła Akademia Mi-
strzów Sportu – Mistrzów śycia na czele z 
Panią Prezes ElŜbietą Wysocką. 

Warto dodać, Ŝe zmagania sportowe 
nie były jedynym celem turnieju. Zespół 
Gimnazjalno-Szkolny w Branicach wspólnie 
z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych przystąpił do ogólno-
polskiej akcji profilaktyczno-terapeutycznej 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” . Akcja, której 
hasło w bieŜącym roku brzmiało „Trzeźwy 
umysł moją tarczą”, rozpoczęła się16.02.br. 
a jej finał odbył się właśnie podczas V Mi ę-
dzynarodowego Wielkanocnego Turnieju 
Halowej Piłki NoŜnej Dziewcząt. W ten 
sposób przy okazji zmagań sportowych pro-
mowaliśmy postawę trzeźwości, zdrowego 
stylu Ŝycia i asertywnej postawy wobec osób 
zachęcających do uŜywek. Akcja ta rozpoczę-
ła się szeregiem pogadanek, lekcji na temat 
agresji, zwalczania narkomani, szkodliwości 
palenia tytoniu i picia alkoholu. Jej ukorono-
waniem był konkurs na plakat, do którego 
przystąpiło około 120 uczniów w dwóch kate-

goriach(SP. i gimnazjum). W 
kategorii SP zwycięzcami 
zostali 1.miejsce Martyna 
Jędrysek, 2.miejsce, Dawid 
C y k o w s k i ,  3 m i e j -
sce,Weronika Poremba. 
Wśród gimnazjalistów 1. Miej-
sce zajął Grzegorz Pączko, 
2.miejsce Kamila Pączko, 3 
miejsce Aneta Krajewska. 
Prace wyróŜnione; SP – Ad-
rian Tłuczek, Kamil Kawec-
ki, Martyna Nowak, Marcin 
Malinowski, Michał Wdowi-
kowski, Angelika Jędrysek, 
Gimnazjum   - Kamila Mi-
siurka, Jakub Pelc, Łukasz 
Świtała, Martyna Korszyłow-
ska, Karolina Wąsik, Rafał 
Szewczyk. Uczniowie zostali 
wyróŜnieni i nagrodzeni pod-
czas uroczystości rozpoczęcia 
igrzysk. Akcję przeprowadzili 
nauczyciele szkoły podstawo-
wej i gimnazjum: ElŜbieta 
Mańkiewicz, Bogumiła Cy-
kowska, Teresa Czyszczoń i 
Maciej Nowak. Wszystkie 
prace moŜna było obejrzeć na 
widowni hali sportowej i kory-
tarzach SP i gimnazjum. 

Z wielkim aplauzem spotkał się do-
datkowy punkt w programie otwarcia Igrzysk 
Trzech Narodów. Wójt Gminy, Józef Małek  

i wicedyrektor Zespo-
łu Gimnazjalno-
Szkolnego w Brani-
cach, Krystyna K ę-
dzierska wręczyli 
wyróŜnienia druŜynie 
unihokeja z Branic, 
która zaledwie dzień 
wcześniej, tzn. 27-
27.03.br. zdobyła 
złoty medal w mi-
strzostwach woje-
wództwa. Owacje dla 

„złotej” druŜyny i jej opiekuna, Łukasza 
Kędzierskiego, trwały długo i wprawiły 
wszystkich uczestników we wspaniały, spor-
towy nastrój. 

Opiekun Szkolnego Ośrodka Kultury, 
Piotr Wiecha wraz z podopiecznymi wyko-
nał wspaniałą prezentację miejscowości, z 
których przyjechały zawodniczki. MoŜna ją 
było obejrzeć w holu hali sportowej. Nauczy-
ciele wychowania fizycznego, Edward 
Czyszczoń i Łukasz Kędzierski, przygoto-
wali natomiast bardzo bogatą wystawę trofe-
ów sportowych uczniów gimnazjum.  

Grupy dziecięce zespołu Impuls  
tańcami „Piraci z Branic”  i „Go Go” dodat-
kowo „rozgrzały” i tak juŜ wspaniałą atmos-
ferę.  

Po części oficjalnej nastąpiły prawdzi-
we sportowe zmagania. I było na co popa-
trzeć! Do małych przygranicznych Branic 
zjechały mistrzynie Polski z Radomia, za-
wodniczki z ZŠ Ružomberok (Słowacja),ZŠ 
Štramberk, SPŠ Krnov (Czechy) oraz repre-
zentacje gimnazjalistek z Istebnej (woj. ślą-

skie), Baborowa,  Kietrza i Branic.  
 Grano w dwóch czterozespołowych 

grupach 2 x 7,5 minuty. Następnie odbyły się 
ćwierćfinały, półfinały i finał. Rozegrano  w 
sumie 20 meczów. W finałowej rozgrywce 
gimnazjalistki z Branic pokonały zawodnicz-
ki z Gimnazjum nr 5 w Radomiu 2:0, a w 
meczu o brąz Istebna wygrała 1:0 z Kietrzem. 
Trzeba przyznać, Ŝe mecze o medale były 
bardzo zacięte i stały na bardzo wysokim 
poziomie sportowym. Klasyfikacja końcowa 
przedstawia się następująco:  

1. miejsce - Branice,  
2. miejsce - Radom,  
3. miejsce - Istebna, 
4. miejsce - Kietrz,  
5. miejsce - Baborów,  
6. miejsce - Štramberk,  
7. miejsce - Ružomberok,  
8. miejsce - Krnov.  
 

Skład druŜyny zwycięskiej: Ange-
lika Podraza, Martyna Malinowska, 
Paulina Zapotoczna, Alicja Gadecka, 
Anna Bujak, Marcelina Olech, Kamila 
Giermala, Marta Podraza, Delfina 
Dziepak, Monika Jaskółka, Natalia 
Atłachowicz, trener: Edward Czysz-
czoń.  
Wyłoniono teŜ i nagrodzono najlepsze za-
wodniczki turnieju. Statuetki otrzymały: Ru-
žomberok, -Nikola Laclavikova,  Štram-
berk–Nikola Hanzelkova,  Krnov– Jitka 
Simekova, Radom - Klaudia Gąska, Isteb-
na– Karolina Woźniczka, Baborów – Nata-
lia Konopacka,  Kietrz – Paulina Hnaty-

      Dokończenie na stronie   10 
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          Branice, dnia 08.04.2009r 
Nr AN. 7441 a /4/ 2009 

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

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 
tekst jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stano-

wiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomo ści według : 
- działka nr 43/2 opisana w KW 28302 o pow. 0.0725 ha połoŜona w Wiechowicach. 
- działka nr 270/1 opisana w KW 7425 o pow. 0.0500 ha połoŜona w Branicach, przy ul. śymierskiego. 

2.  Opis nieruchomo ści: 
      - działka nr 43/2 stanowi teren nie zabudowany z dojazdem z drogi asfaltowej, wyposaŜona w wodociąg i 

energię elektryczną. 
      - działka nr 270/1 stanowi teren połoŜony w obrębie zabudowy zagrodowej wsi. Na działce został rozebra-

ny stary budynek. Kształt działki korzystny, regularny prostokąt. Dojazd do działki jest moŜliwy od ulicy śy-
mierskiego o nawierzchni asfaltowej. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sani-
tarną i gaz. 

3. Cena działki: 
     - działka Nr 43/2  -     3 140,00 zł 
    - działka Nr 270/1 -     4 050,00 zł 
4. Koszty przystosowania : 
    - działka Nr 43/2  -      1 737,00 zł 
    - działka Nr 270/1-      1 509,00 zł 
5. Cena nieruchomo ści ł ącznie: 
    - działka Nr 43/2 -       4.877,00 zł. 
    - działka Nr 270/1 -     5 559,00 zł 
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  

 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarun-
kowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV-
/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działka Nr 43/2 i 270/1 stanowi teren zainwest-
owany/ zabudowany/. 
Z dniem 20 maja 2009 r. upływa termin do zło Ŝenia wniosku przez osob ę , której przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomo ści na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowane j wy Ŝej ustawy , 
tj. osobie , której przysługuje roszczenie o nabyci e nieruchomo ści z mocy cytowanej ustawy lub 
odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim wła ścicielem zbywanej nieruchomo ści pozba-
wionym prawa własno ści tej nieruchomo ści przed 5 grudnia 1990 r. , albo jej spadkobierc ą lub na-
jemcą lokalu mieszkalnego . 
      Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy 
Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 29.04.2009 r. oraz na 
łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

       Wójt Gminy Branice   mgr Józef Małek 

 

Branice, dnia 10.04.2009r 

Nr AN. 7441 a /5/ 2009 

O B W I E S Z C Z E N I E       Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 
2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przezna-
czonych do sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości według : 
- działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW 23178 połoŜona w Lewicach. 

2.  Opis nieruchomości: 
      - działka nr 411 jest działką siedliskową budynku wielorodzinnego w skład którego wchodzi lokal mieszkalny Nr 1  o pow. uŜytkowej 

77,30 m2 
3.Udział w działce Nr 411 –  2075/10 000 
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                                                                         Branice, dnia 07.04.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 2 / 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 
2108)  

ogłasza  II 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:     – 15.862,00 zł; 
5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:     - 1.535,00 zł; 
6/ Cena nieruchomości łącznie:     - 17.397,00 zł; 
7/ Wadium:     -1.740,00 zł; 
8/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  
Zgodnie z ustaw ą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzeda Ŝy doliczo-
ny 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 zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. 
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie 
jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 7 maja 2009 roku  
o godzinie 10 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 30 kwietnia 2009 r . wpłac ą w/w wa-
dium do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 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 umie ścić dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści 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 odwoła-
nia lub zamknięciu przetargu.  
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy nota-
rialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt spo-
rządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od za-
warcia 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 ła-
mach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice   Mgr Józef Małek 

4. Cena ułamkowej części gruntu –    353,10 zł 
5. Wartość lokalu                       -   40.520,00 zł 
6. Koszty przystosowania –                894,00 zł 

7. Cena nieruchomości łącznie -    41.767,10 zł. 

8. Wadium                                        4.177,00 zł 

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie bez przetargowej.  
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 
roku- działka Nr 411 stanowi teren mieszkaniowy. 

Z dniem 22 maja 2009 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy , tj. osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z 
mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym 
prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. , albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego. 

      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 1.05.2009 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz 
Powiatowa. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice  mgr Józef Małek 
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Pro memoriam 

Odeszli 
w  kwietniu  2009r.: 

 

Michalina Pichur l. 85 Dzbańce-Osiedle 
Ewa Witosław l. 51 DPS Boboluszki, 
Bronisław Urbańczyk l. 66 Niekazanice, 
Janina Uznańska l. 77 Dzbańce-Osiedle, 
Olga Gąsior l. 64  DPS Dzbańce-Osiedle 
Bronisława Grądowska l. 86 Włodzienin 
Cecylia Badower l. 86 Bliszczyce 
Konstancja Mosiądz l. 90 Dzbańce 
Józef Chmielewski l. 59 Włodzienin 
________________________________ 
 

Urodzili się 
 

Michał Pikuła - Wysoka, 
Karolina Bojnicka - Jędrychowice 
Szymon Gajda - Dzierzkowice, 
Magdalena Moskała - Boboluszki 
Zuzanna Lenartowicz - Lewice, 
Filip Olender - Branice 
 
————————————————- 
 

Veni creator 

NowoŜeńcy 

     Paweł Koziura (Branice) z Agata 
Kubik (Branice), 
     Ewa Chorostecka (Branice) - Prze-
mysław Derkacz (Równe), 
     Michał Zuchlke (Jędrychowice) - 
Małgorzata Majer (Kietrz), 
     Dorota Popik (Branice) - Łukasz 
Łyszczek (Opole), 
     Agnieszka Skwarek (Boboluszki) - 
Grzegorz Włodarczyk, 
     Zbigniew Sztreker (Dzbańce) - Syl-
wia Andruchowicz, 
  

Szczęśliwych dni Ŝycia !  
______________________________ 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7216   
mieszkańców 

w tym 3721 kobiet  
 

  

szyn, Branice - Monika Jaskółka. Królową 
strzelców została Alicja Gadecka (9 bra-
mek), a najlepszą bramkarką Angelika Pod-
raza (0 straconych bramek, jedna strzelona). 
Zarówno królowa strzelców, jak i najlepsza 
bramkarka to uczennice z Branic.  

Zwycięskie druŜyny otrzymały meda-
le z rąk prezesa WSZS w Opolu, Włodzimie-
rza Gosa, wójta Józefa Małka oraz dyrektor 
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Brani-
cach, Aliny Nowak. KaŜdemu zespołowi 
wręczono równieŜ puchar. Po wręczeniu na-
gród Włodzimierz Gos na ręce Pani dyrektor 
Aliny Nowak i nauczyciela w-f Edwarda 
Czyszczonia wręczył puchar za szczególny 
wkład pracy i wybitne zaangaŜowanie w roz-
wój sportu szkolnego w województwie opol-
skim. 

Zawody sędziowali Panowie Kazi-
mierz Suliga, Kamil Lider i Czesław Soko-
łowski. W przerwach między meczami fina-
łowymi moŜna było podziwiać starsze tancer-
ki zespołu Impuls prowadzonego przez Panią 
Sylwię Brzozowską. 

Wszystkie zawodniczki oraz ich opie-
kunowie zostali obdarowani, dzięki hojności 
sponsorów, upominkami i smakołykami. 

Mił ą niespodzianką było wręczenie 
przez zespół z Istebnej tortu dla Pana Mieczy-
sława Lenartowicza. 

W tym dniu na widowni hali zasie-
dli kibice ze Słowacji, Czech i Polski, zapro-

szeni goście oraz całe rodziny zawodni-
czek. Ogółem w czasie turnieju halę sporto-
wą odwiedziło około 700 osób, a sam mecz 
finałowy obejrzało około 300 widzów.   

Impreza ta nie doszłaby do skut-
ku, gdyby nie ofiarna i bezinteresowna 
praca wielu ludzi dobrej woli. Pomysło-
dawca turnieju Edward Czyszczoń zaraził  
swoim entuzjazmem wielu ludzi, mobilizu-
jąc ich do społecznej pracy. Pani ElŜbieta 
Lenartowicz zapewniła opiekę medyczną 
podczas turnieju. Olbrzymią pracą w orga-
nizacji wykazał się Pan Mieczysław Le-
nartowicz, opiekun hali sportowej w Brani-
cach, który czuwał nad wszystkimi poczy-
naniami.. Pan Bartłomiej Pleśniak uwiecz-
nił wszystkie waŜne momenty zawodów na 
zdjęciach i nagraniu video. 
  Tak waŜną i liczącą się imprezę 
udało się nam zorganizować dzięki duŜemu 
zaangaŜowaniu w jej przygotowanie licznej 
grupy nauczycieli i uczniów. Bardzo wspar-
li nas sponsorzy, a było ich 21, za co ser-
decznie im dziękujemy. UwaŜam, Ŝe nasza 
praca nie poszła na marne. Zainteresowanie 
ogólnopolską akcją „Zachowaj trzeźwy 
umysł” przeszła nasze najśmielsze oczeki-
wania. Liczę, Ŝe to nas zobowiązuje do 
dalszej pracy nad przygotowaniem kolejnej 
edycji tej poŜytecznej akcji, której działania 
zmierzają do propagowania zdrowego stylu 
Ŝycia. 

Turn ie j  przygotowa l i : 
Edward Czyszczoń, Mieczysław Le-
nartowicz, Piotr Wiecha, Łukasz 
Kędzierski, Bartłomiej  Pleśniak, 
ElŜbieta Mańkiewicz, Bogumiła Cy-
kowska, Teresa Czyszczoń, Sylwia 
Brzozowska, Bernadeta Mosiądz, , 
Maciej Nowak.  

 

Ze sportowym pozdrowie-
niem:– pomysłodawca akcji i turnieju, 
Edward Czyszczoń. 
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