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RUN 4 UNITY po raz drugi w Branicach 
RUN 4UNITY 2018, a mówiąc prościej BIEG DLA POKOJU, 

to impreza, która po raz drugi odbyło się w Specjalistycznym 
Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w dniu  
6 maja 2018 r. Branice jako jedyne w Polsce zorganizowały ten 
niezwykły bieg, który na świecie odbywał jest po raz szósty.  

W obecnych niespokojnych czasach na świecie, gdy zdaniem 
wielu, trwa niewypowiedziana III wojna światowa, gdy na każ-
dym kontynencie trwają mniejsze, czy większe konflikty zbroj-
ne, w których giną setki tysięcy ludzi, stoimy wszyscy przed 
„ścianą rozpaczy” i jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest 
solidarność, wspólne wyrażenie woli pokoju. Każdy z nas może 
wesprzeć ruchy na rzecz pokoju i dla własnego dobra powinien 
to uczynić, zademonstrować swoją wolę życia w pokoju, biorąc 
udział w różnych wydarzeniach, które nagłośnione medialnie 
mają wpłynąć na serca i umysły ludzi na całym świecie  
i wzmocnić w nich wolę życia w pokoju – uświadomić, że pokój 
i życie jest tym samym, bo bez pokoju nie ma życia. Adam Mic-
kiewicz powiedział: „Pokój jest przyszłym dobrem, przyszłym 
szczęściem: nie chciałbym Boga, gdyby Bóg nie był pokojem”. 

Poetycko mówiąc 6 maja cały świat był kolorowany pokojem. 
Wszystkie strefy czasowe na kuli ziemskiej podzielone były na 
kolory tęczy. Co godzinę w kolejnej strefie czasowej i w kon-
kretnym kolorze tęczy uczestnicy RUN4UNITY przekazywali 
sobie sztafetę pokoju. W biegu dookoła świata wzięli udział lu-
dzie różnych kultur, wyznań, narodowości, którzy poprzez sport 
zamanifestowali, że to właśnie POKÓJ ma wartość ponadczaso-
wą. W Branicach, jak w ubiegłym roku, działo się na niebiesko, 
w kolorze nieba; niebieskie koszulki, niebieskie balony. Serca 
były otwarte na niebo, gdyż poprzez sport działaliśmy na rzecz 
pokoju. W międzynarodowej inicjatywie uczestniczyliśmy m.in. 
dzięki s. Małgorzacie Cur, która w ubiegłym roku wprowadziła 
w tajniki organizacji tego przedsięwzięcia instruktorów terapii 
zajęciowej z Pracowni T.Z. branickiego szpitala. Przedsięwzię-
cie zyskało aprobatę Dyrekcji Szpitala, która wspierała organi-
zację tego wydarzenia.  

Branicki bieg odbył się pod patronatem honorowym Marszał-
ka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz patronatem 
medialnym TVP 3 Opole i Radio Opole.  

Bieg rozpoczęło krótkie nabożeństwo w bazylice pw. Św. Ro-
dziny w trakcie której ks. Alojzy Nowak powitał przybyłych do 
bazyliki, m.in. Wicemarszałka Województwa Opolskiego Ro-
mana Kolka, Krzysztofa Nazimka dyrektora szpitala, Krystynę 
Sobota z-cę dyrektora, organizatorów biegu na czele z Anną Du-
dziak kierownikiem Pracowni Terapii Zajęciowej, uczestników 
biegu, mieszkańców Branic i pacjentów szpitala. Wicemarszałek 
Roman Kolek w kilku zdaniach podziękował organizatorom bie-
gu za podjęcie tak pięknej idei. Powiedział z uśmiechem, że 
chęć udziału w tym wydarzeniu sprawiła, że zrezygnował  
z udziału w odbywającym się w tym samym czasie Opolskim 

Maratonie, gdyż idea pokoju jest ważniejsza. Nabożeństwo za-
kończyła wspólna modlitwa o pokój przy sarkofagu Biskupa Jó-
zefa Nathana i uroczyste zapalenie znicza przez Wicemarszałka 
Romana Kolka, z którym biegacze przemierzali trasę biegu 
oznaczoną kolorem niebieskim na terenie branickiego szpitala. 
Od znicza zapalono znicz olimpijski na boisku przyszpitalnym, 
gdzie odbywały się imprezy towarzyszące.  

Zanim biegacze wystartowali odbyła się ceremonia wypusz-
czenia w niebo niebieskich balonów, by zamanifestować, że 
„błękitne Branice” są obecne i ruszają do biegu. Później odbył 
się krótki występ Zespołu Mażoretek KAPRYS, którego opieku-
nem jest Lidia Szpak, działającego przy Szkole Podstawowej  
w Branicach. Zespół KAPRYS wywalczył tytuł mistrza świata 
w kategorii „Klasyczne pompony” w Chorwacji. Dziewczęta za-
prezentowały dwa piękne tańce i zasłużenie zostały nagrodzone 
gromkimi oklaskami.  
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 Wśród biorących udział w imprezie byli m.in.: wicemarszałek 
Roman Kolek, dyrektor Krzysztof Nazimek, wicedyrektor Kry-
styna Sobota, ks. Alojzy Nowak, biegacze KSKS „GRYF”  
z Kietrza, członkowie Branickiego Towarzystwa Sportowego  
i Branickiego Klubu Sportowego ORZEŁ, podopieczni szpitala, 
dzieci z Przedszkola Katolickiego i Przedszkola Publicznego  
z Branic i ich rodzice, przedstawiciele Urzędu Gminy Branice, 
przedstawiciele WSZN im. św. Jadwigi w Opolu, członkinie 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich BRANICZANKI, 
przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów z Branic, siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach, miesz-
kańcy DPS w Branicach, mieszkańcy Branic. Biegły osoby 
zdrowe i niepełnosprawne, rodzice z dziećmi w wózkach  
i z dziećmi na ręku. Bieg odbywał się w intencji pokoju, ale 
również w prywatnych intencjach: o uwolnienie się z uzależnie-
nia, o zdrowie dla przyjaciela, w intencji zdania matury czy jako 
wyraz wdzięczności dla dobrych ludzi za bezinteresowną po-
moc. Gospodarze zadbali o biegnących organizując punkt z na-
pojami. 

Na boisku trwała część rozrywkowo-sportowa zajęcia #dla 

pokoju. Można było wziąć udział w konkurencjach sportowych 
i tanecznych. Jednym słowem świetna zabawa dla dzieci, ich ro-
dziców, podopiecznych szpitala i mieszkańców Branic. Szerokie 
spektrum propozycji dawały uczestnikom okazję nie tylko do 
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zabawy. Pomagały wyzwolić w uczestniczących wartości takie 
jak miłość, współczucie, bezinteresowność, przyjaźń, współpra-
ca, odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa itp. itd. Warto-
ści, którymi dzieląc się z innymi – mnożymy. Bawiono się 
świetnie, co można zobaczyć na zdjęciach w galerii obok. 

Gospodarze zadbali również by goście nie byli głodni: kuchnia 
serwowała pyszną grochówkę do syta. Każdy z uczestników 
mógł otrzymać specjalne podziękowanie za udział w biegu. 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom biegu i zabaw na boisku, którzy sercem i ciałem 
byli z nami oraz wszystkim osobom i instytucjom, które w jaki-
kolwiek sposób wsparli realizację tego przedsięwzięcia. Ser-
decznie dziękujemy mediom, które relacjonowały imprezę: 
TVP3 OPOLE oraz Radio Opole. Dziękujemy Panu Krzysztofo-
wi z Kędzierzyna-Koźla, który bezpłatnie udostępnił nam hel do 

napełnienia baloników. Szczególne podziękowania należą się 
Pani Aurze, która nie zawiodła i dopisywała cały czas.  

Wrażenia po tym spotkaniu pozostawiły w sercu niezatarty 
ślad. Atmosfera panująca na trasie biegu i na boisku była nała-
dowana samymi pozytywami i wręcz „unosiła” uczestników. Aż 
miło było popatrzeć na uśmiechnięte twarze, na tę radość bycia 
razem. Fantastycznie wspólnie bawiły się dzieci i ich rodzice, 
pacjenci szpitala i mieszkańcy Branic. Niezwykła sprawa, która 
na długo pozostanie w pamięci i sercach uczestników. Należy 
sobie tylko życzyć: SPOTKAJMY SIĘ ZA ROK! 

Beata Brzostowska 
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Pracowity 1 Maj 
Tegoroczne Święto Pracy mieszkańcy sołectwa Uciechowice 

uczcili poświęcając swój wolny dzień pracom społecznym na 
rzecz swojej miejscowości. Na placu zabaw zamontowane zo-
stały zakupione ze środków funduszu sołeckiego nowe lampy 
solarne oraz wykonana przez mieszkańców studnia ozdobna. 
Teren wokół Alei Klonowe, która powstała w ubiegłym roku  
w ramach realizacji projektu pn.: „Razem pracujemy, razem się 
bawimy”, został wyrównany i odchwaszczony, a wszystkie 
skwery zielone oraz boisko do siatkówki zostały wyczyszczone  
i wyplewione. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poświęcili ten świą-
teczny dzień pracując społecznie na rzecz naszej miejscowości. 
Wszystkich zaś, którzy tego dnia nie mogli nam pomóc, już te-
raz zapraszam, do uczestniczenia w kolejnych akcjach na rzecz 
naszej społeczności lokalnej. Beata Nowak 

Już po raz kolejny dzięki 
współpracy Urzędu Gminy 
Branice i Powiatowego Urzę-
du Pracy w Głubczycach, uda-
ło się podpisać kolejne umowy 
aktywizujące mieszkańców 
Gminy Branice. Od początku 
maja br. w Urzędzie Gminy 
Branice realizowane są dwie nowe umowy aktywizujące, efek-
tem czego jest zatrudnienie w ich ramach dwóch młodych 
mieszkanek naszej Gminy. Dotychczasowa współpraca z Powia-
towym Urzędem Pracy w Głubczycach w tym zakresie jest do-
brym prognostykiem na przyszłość. Efekty tej współpracy są wi-
doczne i mamy nadzieję że uda się podpisać kolejne umowy   

w celu aktywizacji naszych miesz-
kańców. Przy okazji chcielibyśmy 
podkreślić że w ramach już podpisa-
nych umów z Powiatowym Urzę-
dem Pracy, Gmina Branice uczestni-
czy w aktywizacji wszystkich grup 
wiekowych, zgodnie z projektami 
PUP. Są to umowy terminowe, na 

czas określony ale stanowią one doskonałą formę aktywizacji 
osób poszukujących zatrudnienia. Dlatego też ważnym do pod-
kreślenia jest fakt, iż osoby zainteresowane korzystaniem z pro-
gramów aktywizujących muszą być zarejestrowane jako osoby 
bezrobotne w Urzędzie Pracy. 

Redakcja 

Aktywizacja mieszkańców w Urzędzie Gminy Branice 
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Odpust i poświęcenie odnowionej wieży kościoła  

w Jędrychowicach 
W dniu 12 maja br. o godz. 18.00 w Jedrychowicach gościli-
śmy biskupa Rudolfa Pierskałę. Przybył on do kościoła filialne-
go, który należy do parafii św. Wawrzyńca w Posucicach, aby 
odprawić uroczystą msze świętą. Dwa wydarzenia związane  
z kościołem w Jędrychowicach były powodem zaproszenia księ-
dza biskupa do nas. Pierwszym z nich był odpust, który przypa-
dał na dzień następny, czyli Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego, a pod tym właśnie wezwaniem jest kościół w Jędry-
chowicach. Drugim z nim zakończenie pracy przy odnowieniu 
wieży kościoła i rekonstrukcji hełmu wieży. 

Na naszej uroczystości obecni byli również księża naszego de-
kanatu, którzy wraz z księdzem biskupem koncelebrowali mszę 
św., a także pan wójt Sebastian Baca wraz z małżonką.  

W czasie kazania odpustowego ks. biskup mówił o znaczeniu 
wieży w świątyni i jej symbolice dla nas wierzących. Wskazał 
na ten ten element architektury kościoła, który wiernym przypo-

mina, że w tym konkretnym miejscu mieszkają ludzie wierzący  
w Chrystusa. Mówił również o tym, ze wierzący gromadzący się 
przy świątyni powinni zawsze tworzyć wspólnotę, która opiera 
się na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Ks. biskup przypo-
mniał również że wieża kościoła to nie tylko piękny widok z da-
leka, ale również miejsce gdzie znajduje się dzwon kościelny, 
który swym biciem przypomina nam o zbliżającej się godzinie 
mszy św. i nabożeństw w świątyni, o miejscu gdzie mieszka 
Bóg. 
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Pierwsi nowożeńcy w odnowionej Sali Ślubów 
W dniu 30 kwietnia odbyła się pierwsza uroczystość zawarcia 

związku małżeńskiego w nowo wyremontowanej sali ślubów. 
Wójt Gminy Sebastian Baca sprawdził się w nowej roli - Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego, udzielając ślubu Pani Monice 
Pączko i Panu Przemysławowi Krawczykowi. Zgodnie z wcze-
śniejszą zapowiedzią, dla pierwszej pary nowożeńców Wójt 
ufundował upominek w postaci weekendowego wyjazdu do 
Istebnej.  

Sala w nowej odsłonie prezentowała się elegancko i okazale. 
Dopełnieniem wystroju była kompozycja kwiatowa wykonana 
przez pracownię florystyczną FlorArt z Branic.  

Redakcja 

Po mszy św. i procesji dookoła kościoła wszyscy wierni wraz 
z księdzem biskupem wyszli przed front świątyni, gdzie ks. bi-
skup poświęcił odnowioną wieżę kościoła, a następnie osobiście 
dziękując mieszkańcom Jędrychowic za trud materialny odno-
wienia wieży i trud modlitewny w tej intencji, każdemu ze zgro-
madzonych uścisnął dłoń. 

Po uroczystości kościelnej udaliśmy się na świetlicy w wiosce 
i tam ugościliśmy zaproszonych gości. W kolacji towarzyszyli 
również ks. bp przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołec-
kiej wraz z współmałżonkami. 

ks. Michał Pieńkowski 
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Dotacja na sprzęt dla strażaków z OSP 

21 kwietnia 2018 odbył się II Ogólnopolski Festi-

wal Tańca Nowoczesnego Rising Stars w Brani-
cach, którego organizatorem był Zespół Tańca No-

woczesnego IMPULS we współpracy z Gminą Bra-

nice oraz Szkołą Podstawową w Branicach.  

Na Festiwal przyjechało prawie 400 tancerzy  
z 13-stu Zespołów z całej Polski, m. in. z Bytomia, 
Chorzowa, Żor, Rybnika, Raciborza i innych mniej-
szych miejscowości oraz Zespół IMPULS. Rywaliza-
cje odbywały się w trzech kategoriach tanecznych: 
Disco – dance, Show Dance i Hip – hop, w których 
próbowały swoich sił Mini Formacje (3  - 7 tancerzy) 
i Formacje (8 – 24 tancerzy). W jury zasiadali profe-
sjonaliści, sędziowie Polskiej Federacji Tańca i Inter-
national Dance Organization w składzie: pan Rafał 

Lebiest z Krakowa, pani Jana Markova z Plzna oraz 
pan Radomir Bachar z Opola.  

Mistrzami poszczególnych kategorii zostali: 
IMPULS z Branic w kategorii Mini Formacje Disco 
– Dance powyżej 12 lat, 
IMPET z Żor w kategorii Mini Formacje Show – 
Dance powyżej 12 lat, 

II Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego  

Rising Stars w Branicach 

W dniu 17 maja br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu podpisano umowę o przyznanej dotacji 
w wysokości 57 350,00 złotych dla gminy Branice na wyposa-
żenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pomiędzy Mi-
nistrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Mikołaja Paw-
laka Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich 

Ministerstwa Sprawiedliwości, a Gminą Branice reprezentowa-
ną przez Sebastiana Baca -Wójta Gminy Branice i Stanisława 
Rzeszucińskiego - Skarbnika Gminy Branice. 

Przedmiotem umowy jest realizacja zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszy 
Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytu-
cjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem  
i świadkom oraz realizacji przez sektor finansów publicznych 
zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób po-
krzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skut-
ków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie wyposażenia  
i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestęp-
stwa (Program I Priorytet IIIB). 

Przyznana dotacja będzie rozdysponowana na zakup niżej wy-
mienionego sprzętu pożarniczego-ratowniczego: torby ratowni-
cze PSPR-1, nosze typu deska, szyny typu Kramera, defibrylato-
ry, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, 
zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów 
oraz piły ratowniczej do szyb klejonych. 

Danuta Walecka 
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KINDER MAFIA z Rybnika w kategorii Mini For-
macje Hip - Hop do 11 lat, 
SECOND NAME z Rybnika w kategorii Mini For-
macje Hip - Hop powyżej 12 lat, 
T.A.K.T. z Chorzowa w kategorii Formacje Show – 
Dance do 11 lat, 
SKAZA z Raciborza w kategorii Formacje Show – 
Dance 12-15 lat, 
SKAZA z Raciborza w kategorii Formacje Show – 
Dance powyżej 15 lat, 
OREO KIDS z Raciborza w kategorii Formacje Hip 
- Hop do 11 lat, 
SKAZA z Raciborza w kategorii Formacje Hip - Hop 
powyżej 12 lat, 
Najlepszą tancerką w kategorii tanecznej Disco – 
Dance została Wiktoria Kawulok. 
Najlepszą tancerką w kategorii tanecznej Show – 
Dance została Maja Szpunar. 
Najlepszą tancerką w kategorii tanecznej Hip – Hop 
została Agata Kruszelnicka. 
Ponadto Zespół IMPULS zdobył trzy 2 miejsca  
w kategoriach Mini Formacje Disco – Dance powyżej 
12 lat, Formacjach Show Dance do 11 lat oraz powy-
żej 15 lat, a także 4 miejsce w kategorii Formacje 
Show Dance 12 – 15 lat. 

Festiwal „Rising Stars” po raz drugi cieszył się licz-
nym zainteresowaniem, zadowoleniem i licznymi 
gratulacjami ze strony gości, tancerzy i widzów. Oka-
zał się sukcesem organizacyjnym, a uczestniczące  
w nim Zespoły cechował wysoki poziom umiejętno-
ści tanecznych. 

Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli  
w organizacji Festiwalu i zaangażowali się w prace 
przygotowawcze i porządkowe, a także sponsorom: 
Gminie Branice, która dofinansowała Festiwal; Po-
wiatowi Głubczyce, który ufundował nagrody dla 
najlepszych tancerzy każdej kategorii tanecznej; panu 
Marszałkowi Województwa Opolskiego, który dofi-
nansował zakup pucharów oraz Pracowni Graficznej 
PANTAK Głubczyce odpowiedzialnej za graficzną 
stronę Festiwalu. Ponadto dziękuję Dyrekcji SP pa-
niom: Zenobii Majewskiej i Anecie Pelc, pracowni-
kom obsługi SP, strażakom OSP Branice, panu Pio-
trowi Wiecha i Arlecie Morawiec, którzy poprowa-
dzili Festiwal, pomagającym nam uczniom, wspania-
łym Rodzicom Tancerzy Zespołu Impuls oraz Tance-
rzom i Trenerkom Zespołu. 

Kierownik Festiwalu 

Karolina Gunia 
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Dzień Strażaka w Wiechowicach 
6 maja 2018 roku tradycyjnie już od 13 lat, jednostki Ochotni-

czych Straży Pożarnych Wiechowic, Turkowa i Jakubowic uro-
czyście obchodziły Dzień Strażaka. 

W roku bieżącym gospodarzem uroczystości była jednostka 
OSP Wiechowice. Tradycją jest również, iż jednostka OSP 
Wiechowice prowadzi wieloletnią współpracę z jednostkami 
straży z ościennych gmin Republiki Czeskiej (SDH Vavrovice, 
SDH Drżkovice, SDH Palhanec, SDH Neplahovice) i w ramach 
podtrzymywania dobrosąsiedzkich relacji, wymienione jednost-
ki również wzięły udział strażackiej uroczystości. 

Wszyscy strażacy wraz z pocztami sztandarowymi pod prze-
wodnictwem Prezesa OSP Wiechowice Tadeusza Szumlewicza  
i Naczelnika OSP Tadeusza Marcinków udali się do kościoła na 
uroczystą mszę świętą, którą w intencji żyjących i zmarłych 
strażaków odprawił ks. Proboszcz Piotr Sługocki. 

Po mszy wszyscy wspólnie udali się na plac przy strażnicy. 
Tam też po zakończeniu części oficjalnej, poczęstowano wszyst-
kich strażaków ciepłym posiłkiem przygotowanym przez gospo-
darzy tej uroczystości i ich żony. 

Należy pamiętać, iż poza tradycyjnymi zadaniami związanymi 
z gaszeniem pożarów, coraz częściej Ochotnicza Straż Pożarna 
występuje jako służba w przypadku wielu innych zagrożeń. 
Strażacy sprawdzają się zarówno niosąc pomoc ofiarom wypad-
ków drogowych, podczas powodzi, nawałnic jak i innych klęsk 
żywiołowych. 

Przypomnijmy, że w Polsce Dzień Strażaka obchodzony jest 
od 2003 roku jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Mel-
bourne, na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów - stra-
żaków 2 grudnia 1998 roku w Linton. Próbowali ratować czyjeś 
życie i mienie w czasie pożaru, jak robią to strażacy na całym 
świecie. Po konsultacji, poprzez Wspólnotę z krajowymi i mię-
dzynarodowymi organizacjami strażakami, ustalono termin 
święta na dzień wspominania św. Floriana w Kościele Katolic-
kim, patrona wszystkich strażaków - dzień 4 maja. 

Danuta Walecka 

 

            K  o  n  k  u  r  s 

                   NA STYPENDIUM 

Jeśli jesteś uczniem szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Branicach i wybierasz się  po jej skończeniu 
do liceum lub innej szkoły średniej zapoznaj się z Regulaminem Stypendium  

im. Julianny Junosza-Szaniawskiej zd. Oberländer. 

Jeżeli spełniasz kryteria tego Regulaminu weź od wychowawcy Twojej klasy komplet dokumentów i po ich wypeł-
nieniu złóż u pani Teresy Mańkiewicz-Czyszczoń wraz z pisemną pracą (wymaganą w Regulaminie). 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 15 czerwca (piątek) 2018 roku. Konkurs zosta-
nie rozstrzygnięty w miesiącu czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego, a jego wynik podany do publicznej 
wiadomości. 

Konkurs rozstrzygnie Rada Stypendialna w składzie: 

1. Antoni Junosza-Szaniawski – Przewodniczący. 
2. Ewa Junosza-Szaniawska – przedstawiciel Rodziny fundatorów. 
3. Teresa Mańkiewicz-Czyszczoń – przedstawiciel Szkoły. 
4. Gabriela Uliczka - przedstawiciel Banku Spółdzielczego. 

Stowarzyszenie Edukacyjne  

im. Julianny Junosza-Szaniawskiej  

zd. Oberländer. 

48-140 Branice, ul. Szpitalna 2  
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Przedszkolaki tolerancyjne i oczytane 
Kwiecień miesiącem Wiedzy o Autyzmie, upłynął nam pod 

hasłem „Na niebiesko dla autyzmu” 

Zgodnie z hasłem przewodnim odbyły się zajęcia warsztatowe 
„Autyzm wprowadza zmysły w błąd”. W realizowaną tematykę 
wprowadził dzieci pokaz filmowy, który przedstawił codzien-
ność chłopca dotkniętego autyzmem. 

Dzieci rozmawiały o trudnościach bohatera oraz jego umiejęt-
nościach i sposobach radzenia sobie w trudnej sytuacji. Przed-
szkolaki zrozumiały, że dla osób z autyzmem ważna jest przewi-
dywalność i powtarzalność sytuacji. Dzieci poprzez doświadcze-
nia sensoryczne mogły przenieść się do świata autyzmu i poczuć 
jak poszczególne zmysły zniekształcają odbiór rzeczywistości. 

Podsumowaniem były warsztaty plastyczne, na których przed-

szkolaki w ramach solidarności wykonały niebieskie chorągiew-
ki z przypieczętowaną dłonią w tym kolorze. We wtorek 8 maja 
w Dniu Bibliotekarza grupy dzieci 4,5 i 6 letnich odwiedziły 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Branicach. Wizyta miała na ce-

lu zapoznanie się z tym miejscem. 
Dla większości dzieci nie było to 
pierwsze spotkanie w tej instytucji. 
Na początek pani bibliotekarka 
utrwaliła przedszkolakom zasady 
przebywania w bibliotece.  
Dzieci dowiedziały się jak zostać 
czytelnikiem biblioteki, jak wyglą-
da karta czytelnika, kto wypożycza 
książki itp. Przedszkolaki mogły 
przejść między regałami, aby obej-
rzeć księgozbiór. Dzieci zachowy-
wały się wzorowo, zadawały wiele 
pytań, oraz obiecały, że będą czę-
ściej odwiedzać bibliotekę, a ro-
dziców zachęcać do częstego czy-
tania. Na zakończenie spotkania 
złożyły życzenia pani bibliotekarce 
Krystynie Mokrzyckiej i wręczyły 

upominek w podziękowaniu za oprowadzenie po świecie książ-
ki. Serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne spotkanie z nie-
cierpliwością. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 

Co nowego w katolickim przedszkolu? 
W naszym Katolickim Przedszkolu wiele rzeczy się zdarzyć 

może i wiele się już zdarzyło. 

Na początku kwietnia odwiedziliśmy naszą Gminną Publiczną 
Bibliotekę w Branicach, by jak przystało na porządnych, małych 
i większych czytelników, uczcić Dzień Książki dla dzieci. 

„Ile tu książek i bajek! I jak to się wszystko tu zmieści? Skąd 

wiadomo, która książka akurat jest w bibliotece?” - pytały zacie-
kawione i przejęte dzieci. Na szczęście Pani Bibliotekarka odpo-
wiedziała na wszystkie nasze pytania, a także nauczyła nas jak 
się kataloguje książki. Dziękujemy! 

Potem obchodziliśmy w przedszkolu Światowy Dzień Zdro-
wia i dzięki Pani Pielęgniarce z naszego Ośrodka Zdrowia 
sprawdzaliśmy jak biją nasze serduszka i czy mamy dobre  
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„Książka w podróży” 

ciśnienie. Trochę już nawet wiemy jak zrobić zastrzyk i zaban-
dażować rękę lub nogę. Może ktoś z naszych przedszkolaków 
zostanie w przyszłości lekarzem, bo chętnych do badania, mie-
rzenia, bandażowania i robienia zastrzyków było bardzo wielu. 

Gdy już zadbaliśmy o swoje zdrowie postanowiliśmy włączyć 
się w wielkie sprzątanie świata i zadbać o naszą kochaną planetę 
Ziemię. Teraz już każdy przedszkolak wie, że śmieci segreguje 
się i pilnuje tego każdego dnia. Starszaki nawet wysprzątały 
przedszkolny plac zabaw, tak bardzo zaangażowały się w dbanie 
o środowisko, a młodsze dzieci miłością i gorącymi serduszkami 
ochraniały naszą planetę przed zanieczyszczeniami. 

Nie zabrakło także w przedszkolu obchodów Dnia Czekolady, 
był to bardzo smakowity dzień, pełen słodkiej czekolady i cze-
koladowych wrażeń. Nauczyliśmy się jak powstaje czekolada, 
jakie są jej rodzaje i nawet zrobiliśmy naszą, przedszkolną cze-
koladę. Było naprawdę pysznie! 

Nauczycielka z Katolickiego Przedszkola w Branicach 

Od 23 kwietnia 2018 r. w Przedszkolu 
Publicznym we Włodzieninie trwa  akcja 
"KSIĄŻKA W PODRÓŻY", czyli book-
crossing w przedszkolu. Zgodnie z zasadą 
„Książki nie lubią być więzione na pół-
kach, wolą krążyć z rąk do rąk i być czy-
tane”, dzieci w specjalnej biblioteczce  
w holu przedszkola mogą zostawiać swo-
je książeczki i w zamian zabierać inne. 
„Ruchoma” biblioteka spotkała się  
z ogromnym zainteresowaniem dzieci, re-
gały uginały się od „pierwszych” książe-
czek dla maluszków, przeróżnych bajek 
tradycyjnych i animowanych, książek 
przyrodniczych, motoryzacyjnych i in-
nych. Przedszkolaki, na zajęciach dydak-
tycznych, z wielkim entuzjazmem opo-

wiadały o przeczytanych książeczkach, 
polecały je sobie nawzajem i pomagały  
w wyborze. Akcja ma służyć popularyzo-
waniu książki i czytelnictwa, a także za-
chęcać rodziców do wspólnego czytania. 
Po co kupować ciągle nowe książki, sko-
ro można je znaleźć w przedszkolu? Ma-
my nadzieję, że półka cały czas będzie się 
wzbogacać o nowe pozycje, a dzieci wraz 
z rodzicami będą czytać, czytać, czytać.... 
Bo przecież o to w tym wszystkim cho-
dzi. Może wkrótce rozszerzymy 
„działalność” o książki dla dorosłych? 
Kto wie. Serdecznie polecamy. 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola we 

Włodzieninie z oddziałem zamiejscowym 

w Dzbańcach Osiedle 

Zielona szkoła uczniów Szkoły Podstawowej we Włodzieninie 
Z dużą satysfakcją można stwierdzić, że po raz piąty zorgani-

zowaliśmy i zrealizowaliśmy program Zielonej szkoły. Tym ra-
zem przenieśliśmy się na tydzień do Centrum Turystyki Aktyw-
nej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zielona szkoła, to 
śródroczny wyjazd uczniów poza miejsce zamieszkania pozwa-
lający łączyć naukę z zabawą i wypoczynkiem, integrujący gru-
pę uczniowską, zmuszający do całościowego pojmowania świa-
ta poznawanego w szkole w kategorii przedmiotów lekcyjnych. 
Tym razem nawet zawarliśmy umowę z uczniami i z rodzicami, 
ograniczającą korzystanie ze smartfonów i okazało się, że tak 
również można fajnie bawić się i miło spędzać czas.  

Przesłaniem każdej zielonej szkoły jest promocja zdrowia i ta-
ki układ zajęć, który pozwala na jak najlepsze wykorzystanie 
możliwości danych przez naturę i otoczenie, aktywne spędzanie 
czasu, dające radość i zadowolenie. Realizujące te założenia 
dzieci uczestniczyły w wielu lekcjach na żywo - na ścieżkach 
przyrodniczych, zwiedzając zamki w Smoleniu, Ogrodzieńcu  
i Ojcowie. Poznaliśmy środowisko jaskiń - w Grocie Łokietka, 
oraz uroki pustyni - na Pustyni Błędowskiej. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyła wspinaczka skałkowa i według słów instruk-
torki, są wśród naszych uczniów prawdziwe talenty. 

Pod okiem byłego mistrza w biegach na orientację odbyły się 
dwie gry zespołowe w terenie. Dostarczyły one niecodziennych 
przeżyć i emocji. Były wspaniałą lekcja samodzielności, odpo-
wiedzialności i sprawdzeniem wiedzy ze szkoły w terenie.  

• Scorelauf - na bazie mapy do Orientacji Sportowej. Uczest-
nicy zabawy podzieleni na zespoły mieli  za zadanie dotrzeć 
do jak największej ilości punktów w określonym limicie cza-
sowym. Oprócz umiejętności nawigacji oraz współpracy 
ważna była również  także taktyka.  

• Geocaching - gra terenowa z użyciem odbiorników GPS, po-
legająca na poszukiwaniu tzw. skrytek w których znajdował 
się ukryty „skarb” - atrakcyjne turystycznie miejsce niedo-
stępne dla zwykłych turystów. 

I tak dalej, moglibyśmy wymieniać zalety naszego pobytu, lecz 
nawet najbardziej barwny opis, nie odda bezpośrednich, auten-
tycznych przeżyć, które zostają w nas. 
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I Mistrzostwa Gminy Branice w Kwadranta  
I Mistrzostwa Gminy Branice w Kwadranta okazały się ma-

jówkowym hitem! Imprezę zorganizowało Branickie Towarzy-
stwo Sportowe. Zawody odbyły się 27 kwietnia. Do turnieju 
zgłosiły się trzy drużyny: Szkoła Podstawowa Branice, Gimna-
zjum Branice i Branickie Towarzystwo Sportowe. Grano syste-
mem „każdy z każdym” Każdy mecz trwał 30 minut. Zmagania 
chociaż były bardzo zacięte, toczyły się w przyjaznej atmosfe-
rze. Przedstawiamy wyniki meczów:  

Gimnazjum – SP 18:1; BTS- SP 8-16;  

BTS- Gimnazjum 20:1  

Jak widać, każda z drużyn wygrała jeden mecz, o kolejności 
decydowały więc małe punkty. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
SP Branice (uczniowie klas VI). Drugie miejsce przypadło dru-
żynie Gimnazjum, złożonej z uczniów klas III i II. Tytuł I Mi-
strza Gminy Branice w Kwadranta zdobyła drużyna BTS-u, zło-
żona z członków towarzystwa oraz najmłodszych uczestniczek – 
uczennic klas IV i V SP. 

Po turnieju odbyła się konkurencja towarzysząca, a mianowi-
cie: Mistrzostwa Gminy w Rzucie Piłką Le-
karską 3kg (kategoria OPEN). Konkurencja 
była bardzo emocjonująca. Uczestniczyły  
w niej 23 osoby. Pierwsze miejsce zdobył 
Edward Czyszczoń rzucając piłkę na odle-
głość 14,10 m. Na drugim miejscu uplaso-
wał się Marek Żywina uzyskując wynik 
12,00m. Trzecie miejsce przypadło Roberto-
wi Mikosowi z wynikiem 11,90 m.  

Impreza bardzo się udała, a uczestnicy tur-
nieju umówili się już na kolejne zawody.  

Aleksandra Czyszczoń 

A w drodze powrotnej już padły pytania, gdzie pojedziemy za 
rok…. B. Lewandowska 
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„ZDROWA JA” w SP Branice 

Polsko - Czeski projekt „Ziarenka” 

Uczennice klas II gimnazjum SP Branice uczestniczące w 
ogólnopolskim projekcie ZDROWA JA są już po drugim etapie 
interwencji. Tym razem tematem przewodnim były kompetencje 
społeczne. Zadaniem dziewcząt było zastanowienie się nad po-
niższymi problemami: Jak zachęcić, zmotywować rówieśników 

do podnoszenia kompetencji społecznych? Dlaczego kompeten-
cje społeczne są ważne dla młodzieży? 

Jakie formy kompetencji społecznych proponują dla osób  
w swoim wieku? Dziewczęta zmagały się również z kolejnymi 
„wyzwaniami”, które polegały na zaangażowaniu siebie i naj-

bliższych do wspólnej aktywności fizycznej. Opaski monitorują-
ce projekt, które noszą dziewczęta, motywują uczestniczki do 
większego zaangażowania w ćwiczenia. Zachęcają je również 
do częstszej aktywności fizycznej oraz uprawiania sportu.  

Koordynator projektu 

Edward Czyszczoń. 

W tym miesiącu w naszym „Ziarenku” zaczynamy realizować 
projekt, polsko – czeski o nazwie „Aktywni ambasadorzy są-
siedztwa Polsko – Czeskiego / Branice – Krnów” we współpra-
cy z krnowską placówką – Středisko volného času. Jest to pla-
cówka, która w swojej formie działalności prowadzi zadania po-
dobne do tych które odbywają się na co dzień w naszym 
„Ziarenku”. Placówką kieruje bardzo sympatyczna i otwarta na 
wszelką współpracę Pani Dyrektor Veronika Kozlíková za co  
z serca jej dziękujemy. Projekt jest współfinansowany przez Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych, który przeszedł pozytywnie 
konkurs na realizację zadania publicznego pt. „Forum Polsko-
Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpra-
cy i dobrego sąsiedztwa 2018”. Projekt jest skierowany do  
40 młodych osób w wieku od 9 do 16 lat, w tym 20 uczestników 
z Ziarenka, jak również 20 z czeskiej placówki. Projekt ma na 
celu pogłębianie sąsiedztwa polsko – czeskiego i wzajemnej 
współpracy. Ważnym elementem jest wzrost wiedzy oraz umie-
jętności w zakresie form spędzania wolnego czasu. W czasie 

trwania projektu nastąpi integracja pomiędzy tymi dwiema gru-
pami młodych osób, pomimo bariery językowej czy różnic kul-
turowych. Uczestnicy będą mogli poznać tradycje i kulturę na-
szych południowo – zachodnich sąsiadów. Mamy nadzieję, że 
nowe znajomości pozostaną na długo, a ścieżka rowerowa, pro-
wadząca bezpośrednio z Branic do Krnowa, trwale połączy na-
sze miejscowości oraz nasze młode serca i umysły. Wspólne 
wycieczki i spędzanie wolnego czasu zacieśni nasze więzi. 
Uczestnicy otrzymają również ciekawe  nagrody związane  
 projektem, które będą użyteczne w trakcie jego trwania, ale 
również po jego zakończeniu. Moc atrakcji która czeka na nas 
aż do samego grudnia tego roku mamy nadzieję umili nasze 
„Ziarenkowe życie”. Będziemy chcieli informować Was Kocha-
ni Czytelnicy na bieżąco o naszych działaniach na łamach Ga-
zetki Branickiej jak również na naszym portalu społecznościo-
wym Facebook. Zapraszamy. 

Wolontariusze „Ziarenka” 

Półfinał województwa 
27 kwietnia 2018 w Namysłowie odbył się półfi-

nał województwa dziewcząt w piłce nożnej szkół 
podstawowych. Powiat głubczycki reprezentowały 
uczennice SP Branice, które po bardzo emocjonują-
cych meczach z drużynami z Namysłowa, Strzele-
czek oraz Komorzna uplasowały się na drugim 
miejscu ustępując jedynie gospodyniom z Namysło-
wa.  

Skład naszej drużyny: Weronika Kubik, Wiktoria 
Kawulok, Paulina Paliga, Martyna Moskała, Emilka 
Heba, Natalia Zyznawska, Ala Chojnacka, Ola Za-
jąc, Monika Miler, Oliwia Krysztul.  

Opiekunem drużyny jest Edward Czyszczoń. Dru-
żyna naszej szkoły została skwalifikowana na miej-
scach od V do VIII w województwie opolskim. 

Redakcja 
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INFORMACJA O PRZETARGACH 
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 7748-
68250 wew. 20 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje 
w najbliższym czasie Gmina Branice 

Oznaczenie 

(nr działki) i 

KW 

Pow. i poło-

żenie 
 

Przeznacze-

nie w planie 

(P)/studium 

(S) 

opis 
Termin prze-

targu 

Cena 
wywoławcza 

do przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 

wpłaty 

uwagi 

259/1 

KW nr 
OP1G-
/00029033/6 

0,1117 ha 
Bliszczyce 

63a 
 

Budynek  
o pow. użyt-

kowej 
424,00m2, 

pow. zabu-
dowy  

251,00 m2 

(S) teren za-
budowany/

zainwesto-
wany 

Budynek piętrowy z podda-
szem częściowo użytkowym  

i częściowym podpiwnicze-
niem. 

Do budynku dobudowana par-
terowa przybudówka. 

Budynek pełnił funkcję szko-
ły podstawowej.  

Rok budowy 1850, później re-
montowany i zmodernizowa-

ny. 
Dach pokryty eternitem, sto-

larka drzwiowa i okienna 
drewniana. 

Instalacje: wodno-
kanalizacyjna energia oświe-

tlenia i siła, centralne ogrze-
wanie w piwnicy. Budynek 

wpisany do gminnej ewiden-
cji zabytków. 

19.06.2018 

godz.10:00 

110 000,00 zł 
+ VAT wg 

obowiązującej 
stawki 

10 000,00 zł 

13.06.2018 

  
  

Sprzedaż w formie 
II przetargu ustne-

go nieograniczone-
go. 

Szczegółowe in-
formacje dostępne 

na bip.branice.pl  
i w Urzędzie Gmi-

ny pokój 17. 

 
Podziękowanie 

 W dniu 3 maja 2018 r. na terenie gminy Branice 

(Jędrychowice, Posucice, Dzbańce, Bliszczyce) 

przeszła silna nawałnica która spowodowała duże 

zniszczenia w wymienionych miejscowościach.  

W usuwaniu skutków powstałych szkód natych-

miast zaangażowali się strażacy z ochotniczych 

jednostek pożarniczych z naszej gminy.  

 Po raz kolejny, swą postawa druhowie i miesz-

kańcy gminy udowodnili gotowość niesienia po-

mocy osobom jej potrzebującym. 

 Pragnę, jako gospodarz gminy, z całego serca 

podziękować im za niezłomną służbę na rzecz 

drugiego człowieka. 

S łowa podziękowań składam Panu Bartłomiejowi 

Kopeczek z Uciechowic oraz Markowi Modzelew-

skiemu z Boboluszek, którzy używając swojego 

czasu i specjalistycznego sprzętu rolniczego przy-

czynili się do sprawnego usunięcia zniszczeń. 

Dziękuję również jednostkom OSP Branice,  

OSP Bliszczyce, OSP Lewice, OSP Wódka  

i OSP Wysoka oraz wszystkim mieszkańcom któ-

rzy włączyli się aktywnie w usuwanie skutków 

szkód spowodowanych tą nawałnicą. 
Wójt Gminy Branice 

                          Sebastian Baca 
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Ze względu na obowiązujące od dnia 25.05.2018r nowe regulacje prawne - Rozporządzenie Parlamentu  

Europejskiego i Rady UE o ochronie danych i ich przetwarzaniu (RODO), od bieżącego wydania Informatora  

Branickiego informacje dotyczące urodzeń, zawartych małżeństw i zgonów na terenie naszej gminy  

nie będą publikowane. 

Zbiorcze zestawienia statystyczne, dotyczące wymienionych powyżej danych demograficznych gminy  
Branice będą publikowane raz do roku w numerze styczniowym. 

Redakcja 

OGŁOSZENIE 
 W wyznaczonych dniach wg. poniższego harmonogramu odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych, małych opon 
i elektrośmieci. Odpady należy wystawić przed posesję w  dniu zbiórki do godz. 7.00 

UWAGA   -   Informacja dla mieszkańców domów jednorodzinnych. 
Przypominamy mieszkańcom, że od miesiąca października do kwietnia zbieramy osobno popiół w kontenerach, natomiast odpady 

zmieszane umieszczamy w czarnych workach natomiast od maja do września popiół dajemy do kontenera na odpady zmieszane. 
Wystawienie w workach popiołu, z uwagi na znaczny ciężar, może skutkować jego nieodebraniem z terenu nieruchomości. 

Odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem.  
Wójt Gminy Branice 

Sebastian Baca 

Branice, Kałduny. 21 czerwca 2018r.  

Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia,  

Jędrychowice. 
8 czerwca 2018r.  

Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, 

Turków, Jabłonka, Niekazanice.  
11 czerwca 2018r.  

Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice. 15 czerwca 2018r.  


