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Dożynki Gminne 
BLISZCZYCE 2015 

5 września 2015 odbyły się Dożynki Gminne w Bliszczycach, 
zorganizowane wspólnie przez mieszkańców sołectwa Bliszczy-
ce i Gminę Branice. Zgodnie z tradycją, uroczystości dożynko-
we rozpoczęły się barwnym korowodem dożynkowym, który 
spod świetlicy wiejskiej na boisko poprowadzili Ksiądz Dziekan 
Karol Hoinka oraz Ksiądz Proboszcz Marek Wcisło z ministran-
tami i pocztem sztandarowym. 

Jako kolejni w korowodzie szli: zespół folklorystyczny 
"KONIAKÓW", starostowie dożynkowi: Pani Alina Szpiech  
i Pan Grzegorz Leśniak (starościna wystąpiła w przepięknym 
stroju, zawierającym elementy tradycyjnego stroju ludowego 
Śląska Opolskiego), korony żniwne z 8 sołectw Gminy Branice 
oraz zaproszeni goście, mieszkańcy Bliszczyc i mieszkańcy in-
nych miejscowości Gminy Branice.  

Następnie, na boisku wiejskim o godz. 14 rozpoczęła się polo-
wa msza święta dożynkowa, którą koncelebrowali Ksiądz Dzie-
kan Karol Hoinka oraz Ksiądz Proboszcz Marek Wcisło. 

Po mszy św., „Dożynki Gminne 2015 w Bliszczycach” oficjal-
nie rozpoczął Wójt Gminy Branice Sebastian Baca. W swoim 
wystąpieniu przywitał wszystkich obecnych, podziękował naj-
bardziej zaangażowanym w organizację Święta Plonów w Blisz-
czycach oraz przybyłym gościom, a następnie głos oddał Staro-
ścinie Dożynek - Pani Alinie Szpiech. Podziękowała ona 
wszystkim sponsorom, zapraszając ich na scenę, w celu odbioru 
pamiątkowych medali za pomoc i zaangażowanie.  
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Następnie głos zabrali goście: Starosta Głubczycki Józef Kozi-
na, Senator RP Aleksander Świeykowski, Burmistrz Kietrza 
Krzysztof Łobos oraz delegacja z Gminy Istebna występująca  
w regionalnych strojach góralskich. Delegacja z Istebnej przeka-
zała symboliczny bochen chleba na ręce Wójta Gminy Branice, 
zaś dziękując za zaproszenie do Branic po kilku latach nieobec-
ności, zaprosiła wszystkich mieszkańców Gminy Branice 20 
września na dożynki do swojej miejscowości. 

Podziękowania z rąk Wójta odebrali również wyróżnieni rolni-
cy z Bliszczyc - Pani Jolanta Jenda-Lipa, Pan Grzegorz Leśniak, 
Pan Tomasz Pelc i Spółdzielcze Gospodarstwo Rodzinne Blisz-
czyce. Jako ostatni w tym bloku, na scenę zostali zaproszeni 
przedstawiciele delegacji z miejscowości, które przygotowały 
korony żniwne. Odebrali oni podziękowania i nagrody za trud 
włożony w przygotowania tych cudownych, misternych, ale bar-

dzo pracochłonnych dzieł sztuki ludowej przygotowanych z zia-
ren i kłosów zbóż, owoców, warzyw oraz kwiatów. W tym roku 
korony dożynkowe przygotowały sołectwa: Bliszczyce, Bobo-
luszki, Gródczany, Jakubowice, Lewice, Uciechowice, Włodzie-
nin i Wysoka. 

W części artystycznej, jako pierwsi swoim występem zaszczy-
cili wszystkich obecnych pensjonariusze z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Bliszczycach. Przygotowali pod okiem opiekunów 

bardzo wymagający montaż słowno-muzyczny, który spotkał się 
z wielkim uznaniem zgromadzonej publiczności. W kolejnym 
występie zaprezentowali się wychowankowie z Przedszkola  

w Bliszczycach, a po nich wystąpił dla wszystkich zebranych 
zespół folklorystyczny "KONIAKÓW", który wcześniej ze śpie-
wem i muzyką, poprowadził korowód dożynkowy. Ogrom braw 
zebrało również świetne show zespołu "IMPULS" z Branic, wy-
konane pod czujnym okiem opiekunów: Sylwii Brzozowskiej  
i Karoliny Gunia. Jako następne w kolejności, można było po-
dziwiać: małe, ale już doświadczone artystki - Milenę Tokarz  
i Julię Lisiak, oraz w solowym występie skrzypcowym Julię Pe-
trovisc. Kolejnym punktem części artystycznej był występ grupy 
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wokalnej SZAG w składzie: Emilia Gospodarczyk, Aleksandra 
Czyszczoń, Dominik Wasik, Sylwia Jajdelska, Karolina Sob-
czyk, Kasia Gatner, Zuzia Gatner i Dominika Sozańska. Na za-
kończenie tego cyklu, 3 piosenki solo zaśpiewała niezwykle uta-

lentowana Dominika Sozańska. W powoli zapadającym już 
zmierzchu wystąpił kabaret „Czwarta Fala”, a następnie na sce-
nie pojawił się zespół disco-polo DOXXX, którego repertuar 
spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności, o czym świad-
czyły kolejne bisy i duża grupa osób bawiących się pod sceną. 
Dożynki Gminne Bliszczyce 2015 zakończyły się zabawą ta-
neczną, ale wcześniej jeszcze odbył się imponujący pokaz grupy 
tancerzy ognia INFERIS. 

Poza sceną, dla wszystkich uczestników przygotowano wiele 

atrakcji. Dzieci mogły spędzić czas na karuzeli, torze samocho-
dowym lub wykazać się odwagą na zjeżdżalni dmuchanego 
zamku. Przygotowano również dla nich różnego rodzaju gry  
i zabawy, tak że każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. 

W licznie rozstawionych stoiskach można było kupić różnego 
rodzaju upominki, ozdoby i zabawki. Nie brakowało również 
licznych punktów z doskonałym jedzeniem, napojami, miodami 
i innego rodzaju smakołykami. Największym jednak powodze-
niem cieszył się punkt w którym sprzedawano losy loterii fanto-
wej. Przed nim to wiła się prawie do końca sprzedaży najwięk-
sza kolejka. 

Swoje stoisko informacyjne miał również branicki oddział 
Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Rolnicy, ale również 
wszyscy obecni mogli podziwiać wystawę nowoczesnych ma-
szyn rolniczych przygotowaną przez przedsiębiorstwo TOP 
FARMS. 

Dziękujemy uczestnikom, wystawcom oraz wszystkim innym 
osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w przygotowaniu 
tegorocznego Święta Plonów w Bliszczycach i bez których ta 
impreza nie byłaby tak udana! 

Pełna dokumentacja fotograficzna Dożynek jest zamieszczona na 
stronie internetowej gminy - www.branice.pl oraz na profilu gminy na 
FB https://www.facebook.com/Gmina-Branice-736228829833502/
timeline/?ref=br_rs 

Redakcja 
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Dożynkowy występ wychowanków Przedszkola w Bliszczycach 
Przedszkolaki z Przedszkola w Bliszczycach przygotowały na 

tegoroczne uroczystości dożynkowe specjalny tematyczny wy-
stęp "Od ziarenka do bochenka". Pod okiem nieocenionego na-
uczyciela Pani Magdaleny Mikołajczyk, jak również bardzo za-
angażowanych rodziców, dały długi występ, w którym był za-
równo taniec, recytacja, jak i piosenka. Rodzice czuwający 
przed sceną, jak i obok niej, byli zresztą przejęci występem co 
najmniej tak samo jak występujący, jeśli nawet nie bardziej. Ma-
li Arty ści - mali z racji wzrostu, ale przez duże „A”, bo Ich wy-
stęp pokazał, że o skali artyzmu nie świadczy wzrost, ale zaan-
gażowanie i oczywiście ogromny talent drzemiący w tych dzie-
ciakach. Przedszkolaki były cudowne i świetnie przygotowane, 
co docenili wszyscy obecni, bo brawom nie było końca. Występ 
potwierdził tylko to, co od dawna wiemy, a mianowicie że ma-
my zdolne i piękne dzieci w Gminie Branice. Na zakończenie 
Małe Gwiazdy i opiekunowie odebrali podziękowania z rąk 
Wójta Gminy Branice za uświetnienie uroczystości dożynko-
wych swoim występem. 

Redakcja 
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Konkurs na najciekawiej udekorowaną posesję 
Podczas Dożynek Gminnych Bliszczyce 2015, odbył się kon-

kurs na najciekawiej udekorowaną posesję, którego celem było 
upowszechnianie i kultywowanie tradycji oraz obrzędowości 
wiejskiej związanej z okresem żniw. Komisja przejrzała wszyst-
kie posesje w Bliszczycach i miała ogromny dylemat, ponieważ 
w związku ze staraniami mieszkańców i dużą liczbą ciekawych 
dekoracji, trudno było wybrać tylko 3 najciekawiej udekorowa-
ne posesje. Ostatecznie I miejsce zajęli Państwo Jaworscy (za 
innowatorstwo - żywe postaci użyte w dekoracji posesji),  
II miejsce - Państwo Giec, a III miejsce Państwo Szpiech i Pani 
Makowiec. Pod uwagę brane były: pomysłowość, związek  
z kulturą rolniczą i tradycją regionu, rozmiar dekoracji i estetyka 
wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.  

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Bliszczyc, którzy przy-
stroili swoje posesje! 

Redakcja 
Autorzy nagrodzonych dekoracji 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 
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Refleksje Starościny po Dożynkach Gminnych w Bliszczycach 
Już po wszystkim, dożynki się odbyły. 

Na pierwszy rzut oka nie ma śladów po 
okazałej imprezie. Mieszkańcy szybko 
posprzątali. Jednak uważny obserwator 
dopatrzy się nowej bramy boiska sporto-
wego, odremontowanych szatni i latryn,  
a i sama powierzchnia boiska jest rów-
nież bardziej zadbana. 

Pan Wiesław Cykowski wraz z synem 
Dawidem bardzo dużo czasu poświęcili 
na to, aby prace renowacyjne były ukoń-
czone na czas. Pan Cykowski dwoił się  
i troił aby organizacyjnie podołać wszyst-
kiemu. Oczywiście nie byłoby czego or-
ganizować gdyby nie panowie: Kazimierz 
Rybka, Krzysztof Literski, Wiesław Li-
terski, Wiesław Kądziołka, Józef Nawac-
ki, Bogdan Pączko, Jarosław Giec, Prze-
mysław Giec, Zygmunt Has, Grzegorz 
Leśniak, Waldemar Jucha i jeszcze kilku 
innych panów, których nie zapamiętałam 
(przepraszam). Tych ludzi nikt do pracy 
nie zmuszał, oni pokazali, że warto zrobić 
coś dla dobra wspólnego. Udowodnili, że 
dobrzy ludzie są wśród nas. Gdy męż-
czyźni pracowali na świeżym powietrzu, 
kobiety także w tym czasie oddawały się 

pracy na rzecz dobra wspólnego w Wiej-
skim Domu Kultury. Paniom bardzo zale-
żało, aby wyremontowana kuchnia i kilka 
innych pomieszczeń lśniły nieziemską 
czystością. Zamiast oglądać seriale w TV, 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
pracowały jak mrówki przy sprzątaniu po 
remoncie w WDK, a pani Dorotka Dąbek 
sprzątała przy drodze i kościele. Trudno 
zrozumieć młodszemu pokoleniu, po co 
się tak poświęcać. Odpowiedź jest prosta: 
bo to takie ludzkie. W dniu dożynek pa-
nie przygotowały obiad dla zaproszonych 
gości (ponad stu czterdziestu). 

Pytałam czemu nie zamówiły firmy ca-
teringowej. Okazało się, że poświęcając 
własny czas i zdrowie kobiety oszczędza-
ły pieniądze, aby można było kupić bra-
kujące sprzęty na wyposażenie kuchni  
w WDK. 

Panie Mariola Rybka, Joanna Mróz, 
Małgorzata Leśniak i Bogumiła Cykow-
ska udowodniły, że nie potrzeba firmy  
z zewnątrz, aby było pięknie podane,  
a także smaczne i zdrowe. Rolę kelnerek 
odegrały siostry Ewa i Kamila Mróz oraz 
Patrycja Maciejewska. Zaangażowanie  

w organizację gminnej imprezy Bliszczy-
czan i Bliszczyczanek było przeogromne. 
Trzeba jeszcze przypomnieć o naszym 
wieńcu dożynkowym, który był robiony 
specjalnie na tę okazję. Duży wkład pracy 
w ostateczne ozdabianie i wykańczanie 
miały także panie: Elżbieta Zygmunt, 
Wioletta Heba i Teresa Mróz. Pozyskano 
sponsorów, przygotowano stoiska z losa-
mi, frytkami, kiełbasą i kociołkiem.  
W dniu dożynek trzeba było smażyć, 
podgrzewać i handlować. I to wszystko 
działo się w Bliszczycach na boisku spor-
towym, za sprawą: Doroty Literskiej, Jo-
lanty Pączko, Elżbiety Perełki, Weroniki 
Pieszak, Agaty Ociepy, Bogdana Pączko, 
Bolesława Dawca, Agnieszki Dawiec, 
Grażyny Nawackiej, Grzegorza Leśniaka, 
Jolanty Lipy i Krystyny Kubiak. Jeżeli 
kogoś pominęłam, to tylko dlatego, że 
wywiadowca ze mnie jest marny.  

Wielki szacunek należy się każdemu, 
kto choćby w najmniejszym stopniu przy-
czynił się do tego, aby Dożynki Gminne 
odbyły się w Bliszczycach. 

Alina Szpiech 

Podziękowanie za wkład pracy przy organizacji Dożynek 
Drodzy mieszkańcy Bliszczyc! 

Chciałbym serdecznie podziękować za okazane wsparcie i nieocenioną pracę przy or-
ganizacji tegorocznych dożynek gminnych, które odbyły się w Waszej malowniczej miej-
scowości. 

Doceniam Wasz wielomiesięczny trud włożony w przygotowanie tak perfekcyjnej im-
prezy. 

Dziękuję wszystkim, którzy choćby w minimalny sposób zaangażowali się w prace  
organizacyjne. 

Szczególne słowa uznania, pragnę skierować do miejscowego Koła Gospodyń Wiej-
skich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Domu Pomocy Społecznej, bliszczyckiego przedszko-
la, Księdza Proboszcza, osób które w sposób niezamierzony pominąłem, oraz do mieszkań-
ców innych miejscowości naszej gminy, udzielających nam różnego rodzaju wsparcia - po 
stokroć dzięki!  

Dziękuję wszystkim sponsorom, występującym artystom i ich opiekunom, osobom po-
magającym nam ciężką pracą, dobrym słowem i ciekawymi pomysłami. To, że od wielu 
osób słyszymy opinie o niepowtarzalnym klimacie imprezy i doskonałej organizacji, to  
w głównej mierze Wasza zasługa, za co składam Wam wielkie słowa uznania, podziwu  
i podziękowania. 

Wójt Gminy Branice 
                                                                 Sebastian Baca 
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Święto Wojska Polskiego 
W niedzielę, 16 sierpnia w Dzbańcach-Osiedlu zorganizowane 

zostały uroczyste obchody z okazji Dnia Wojska Polskiego. Zapro-
szonych zostało wielu gości, wśród których byli min. Wójt Gminy 
Branice, v-ce Starosta Powiatu Głubczyckiego, radni gminy i po-
wiatu, przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Sto-
warzyszenia Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz or-
ganizacji kombatanckich. W uroczystości brali również udział: pre-
zes Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego, dyr. 
Muzeum Militarnego X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej  
w Opolu, grupa rekonstrukcyjna Muzeum Techniki Wojskowej  
w Zabrzu, dyrektor szkoły w Uciechowicach, Sołtys i Rada Sołecka 
Dzbaniec-Osiedle, członkowie OSP Wódka, goście z czeskich orga-
nizacji wojskowych oraz poczty sztandarowe drużyn strzeleckich. 

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości, na drodze od strony Głub-
czyc pojawiła się kolumna zabytkowych pojazdów wojskowych, 
która zatrzymała się nieopodal dzbanieckiego kościoła stając się 
główną atrakcją obchodzonego święta. Najbardziej okazałym pojaz-
dem tej kawalkady był transporter opancerzony typu SKOT. 

Oprócz niego dojechały również pojazdy z okresu II Wojny Świa-
towej: amerykańska ciężarówka GMC, radziecki lekki samochód 
osobowy typu GAZ-67 zwany popularnie „Czapajewem” oraz bar-
dziej już współczesny, chociaż już historyczny samochód terenowy 
typu GAZ-69. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w której udział wzięli zapro-
szeni goście oraz liczne grono mieszkańców miejscowości. 

W procesji prowadzonej przez poczty sztandarowe, uczestnicy 
uroczystości udali się do miejscowej świątyni, w którym uroczystą 
mszę św. Odprawił i wygłosił przepełnioną treściami patriotyczny-
mi homilię ks. prob. Michał Pieńkowski. 

Po mszy przed kościołem, pod krzyżem misyjnym wszyscy zebra-
ni po odśpiewaniu hymnu państwowego wzięli udział w uroczy-
stym apelu poległych. 

Kolejnym, najciekawszym chyba punktem programu zwłaszcza 
dla najmłodszych, ale nie tylko, była możliwość zapoznania się  
z prezentowanymi pojazdami wojskowymi. Można było wejść do 
każdego, zasiąść za jego kierownicą, a co najważniejsze służyły one 
jako doskonała dekoracja do pamiątkowych fotografii. 

Po zaspokojeniu ciekawości widzów, kolumna tych rzadko gosz-
czących na naszych drogach pojazdów, w których podróżowali 
ubrani w historyczne mundury rekonstruktorzy, pilotowana przez 
wóz strażacki udała się do świetlicy wiejskiej w Wódce. 

Tutaj, już w bardziej kameralnej atmosferze uczestnicy uroczysto-
ści mieli czas na dyskusje, wspomnienia i opowieści, a przede 
wszystkim na wspólne śpiewanie pieśni wojskowych i patriotycz-
nych. 

Głównymi organizatorami święta był mł. chor, rez. – Prezes Za-
rządu Gminnego KŻWP Krystian Isański, ks. prob. Michał Pień-
kowski oraz Rada Sołecka tej miejscowości. 

Janusz Kaczmarek 
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„Bitwa Narodów 1-17 września 1939r.” 
Po raz kolejny we Włodzieninie zorganizowana została impreza 

militarna prezentująca wybrane epizody z czasów II Wojny Świato-
wej. W tym roku odbyła się pod nazwą „Bitwa Narodów 1-17 wrze-
śnia 1939r.”. 

Organizatorem imprezy, odbywającej się na rozbudowanym  
w ostatnim czasie terenie u podnóża włodzieninskiej wieży, było 
Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego przy finan-
sowej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej i sponsorów pry-
watnych. 

Inscenizacja rozpoczęła się zbiórką uczestniczących w imprezie 
grup rekonstrukcyjnych, podczas której dokonano uroczystego pod-
niesienia na maszt flagi państwowej. 

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu SKPO Arkadiusz Korus, 
który powitał uczestników i zaproszonych gości oraz dokonał ofi-
cjalnego otwarcia dwudniowych pokazów. 

W kolejnym punkcie programu, wicewojewoda opolski Antoni 
Jastrzembski udekorował odznaczeniami państwowymi najbardziej 
zasłużonych członków stowarzyszenia oraz osoby które wniosły 
największy wkład w budowę i rozwój włodzienińskiego Parku Hi-
storii. 

Po części oficjalnej, do akcji wkroczyły grupy rekonstrukcyjne 
umundurowane i wyposażone w historyczne uzbrojenie z okresy-
uwrześnia 1939r. 

W pierwszym dniu imprezy, zaprezentowane zostały epizody 
walk obronnych z września 1939r., zarówno z zachodniego jak  
i wschodniego frontu walk. Szczególnie silne wrażenie na licznie 
zgromadzonych widzach, zrobiła brawurowa szarża ułanów, która 

w pełnym galopie zaatakowała z flanki na nacierające wojska nie-
mieckie zmuszając je do panicznego odwrotu. 

Mniej powodów do radości mieli widzowie w dalszej części in-
scenizacji, bowiem przedstawiony został w niej zdradziecki atak 
wojsk radzieckich z dnia 17 września 1939r., który spowodował 
całkowitą klęskę walczących w nierównej walce na dwa fronty ar-
mii polskiej. 

W kolejnym punkcie programu, pokaz musztry konnej oraz 
sprawności w posługiwaniu się szablą i lancą zaprezentowali 
uczestniczący w pokazach ułani. Po pokazach najmłodsi mieli moż-
liwość sprawdzenia swoich umiejętności w posługiwaniu się bronią 
używaną przez wrześniową konnicę polską. 

W drugim dniu imprezy, wszyscy chętni mieli możliwość spraw-
dzenia swych umiejętności w licznych konkursach militarnych, któ-
re dawały możliwość rywalizacji w posługiwaniem się różnymi ro-
dzajami broni. 

Głównym jednak punktem programu tego dnia, było odtworzenie 
walk o Wilno z 1944r. 

I znów, wśród wybuchów granatów, długich serii z karabinów 
maszynowych i okrzyków walczących, starły się ze sobą siły pol-
skiej Armii Krajowej, wycofujące się wojska niemieckie i atakujące 
siły radzieckie. Niestety, podobnie jak w dniu poprzednim starcie to 
skończyło się porażką oddziałów polskich. 

W czasie trwającej imprezy, można było zapoznać się z perfek-
cyjnie zrekonstruowanymi pojazdami wojskowymi. Prezentowane 
były dwa wozy bojowe BRDM-2, Star 660 z radiostacją R-140, 
UAZ-469 z radiostacją RD-115, samochód terenowy GAZ 69, oraz 
największa atrakcja – gąsiennicowy pojazd zabezpieczenia tech-
nicznego WZT-2. Kolosem tym, będącym w istocie pozbawionym 
wieży czołgiem T-55, wykonał pokazowy przejazd jeden z głów-
nych organizatorów imprezy, Pan Marek Szyhyński, wzbudzając 
podziw obserwujących jego poczynania widzów. Wrażenia były za-
iste niezwykłe, zwłaszcza huk pracującego silnika i chrzęst gąsienic 
jadącego powoli stalowego monstrum. 

Przez cały czas imprezy była radiostacja, za pomocą której można 
było porozumiewać się z całym światem. 

Dla wyjątkowo licznie zgromadzonej w tym roku publiczności, 
przez cały czas dostępne były także liczne punkty gastronomiczne  
i stoiska z pamiątkami. A że pogoda była w tym roku wyjątkowo 
łaskawa, imprezę można uznać za wyjątkowo udaną. 

Imprezy tego typu, mają w swoim założeniu integrację społeczeń-
stwa, oraz pozwalają w niebanalny i atrakcyjny sposób zwłaszcza 
dla młodego pokolenia poznać swoją historię. Obcowanie z rekon-
struktorami, bezpośredni udział w inscenizacjach, działała niewąt-
pliwie na wyobraźnię młodych ludzi i być może zainspiruje ich do 
większego zainteresowania przeszłością własnego narodu, militaria-
mi, czy historią wojskowości. 

Janusz Kaczmarek 
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„ Kolorowe Lato” w Publicznym Przedszkolu w Branicach 

Festyn dożynkowy w Jakubowicach 

W dniu 14.08.2015r. nasze przedszkolaki miały kolejną nie-
spodziankę. Dzięki uprzejmości Wójta pana Sebastiana Bacy - 
zabawa w wodach Branickiego basenu. Pod czujnym okiem ra-
towników - pana Waldemara Kijewskiego oraz Mateusza i Jaku-
ba Poleszczuk, szczęśliwe i uradowane dzieci skorzystały  
z atrakcji na basenie. Pluskanie w wodzie - nawet krótkie - spra-
wiło im wiele radości. W drodze powrotnej twarze dzieci wyra-
żały wielkie zadowolenie z przeżytej przygody. 

Wycieczka również miała charakter edukacyjny, ponieważ Ra-
townicy zapoznali dzieci z zasadami bezpiecznego przebywania 
i poruszania się na basenie, a na pamiątkę spotkania wszystkie 
otrzymały upominki. DZIĘKUJEMY! 

24.08.2015r., ta niedziela nie była zwykłą niedzielą. Była 
ostatnią wspólną niedzielą, podczas której na Mszy świętej Para-
fianie oraz dzieci z Publicznego Przedszkola dziękowały Pro-
boszczowi Tadeuszowi Romanek oraz wspaniałej organistce Pa-
ni Sandrze Śliwa za 5 lat wspólnej pracy. Bóg zapłać za wszyst-
ko Księże Proboszczu, „Nasze serca i pamięć gdziekolwiek 
rzuci Cię los będą Ci towarzyszyć”.  

28.08.2015 r. był dla dzieci okazją do spotkania z barwami, 
które na co dzień nas otaczają, jednak nie zawsze zwracamy na 
nie uwagę. Pogoda dopisała, humory także, a atrakcji było tak 
wiele, że przedszkolaki ostatni dzień wakacji na pewno zaliczą 
do udanych. Dzieci pomalowały parking naszego przedszkola, 

oraz specjalnie przygotowane do tego miejsca farbami z mąki 
kukurydzianej i barwników spożywczych, czyli - ekologicznie  
i bezpiecznie, o co zadbały Panie wychowawczynie. Zabawy  
i śmiechu było co niemiara, jak widać na zamieszczonych zdję-
ciach. 

Ewelina Jamrozik -Publiczne Przedszkole w Branicach 

29 sierpnia w Jakubowicach odbył się festyn dożynkowy na 
pożegnanie lata. W związku z tym składamy serdeczne podzię-
kowania Gminie Branice oraz Panu Pawłowi Szczerowskiemu  
i Pani Adriannie Kasznia za pomoc w organizacji tej imprezy, 
a także sołtysowi wsi Gródczany Panu Krzysztofowi Saduniow-
skiemu za przygotowanie znakomitej oprawy muzycznej, przy 
której bawili się zarówno starsi, jak i młodsi. Dziękujemy rów-
nież wszystkim mieszkańcom wioski, którzy przygotowali ten 
festyn, oraz gościom z Gródczan za liczne przybycie i wspólną 
zabawę w miłej atmosferze. 

Karolina Świerkosz 



Informator Branicki  

11 

Wspomnienia z wakacji... 
Po radosnym czasie Nieobozowego Lata w Miasteczku Miło-

sierdzia, nasi wychowankowie ruszyli do Skorzęcina… . W tym 
roku właśnie tam w malowniczej miejscowości nad jeziorem 
dzieci i młodzież z Placówek Ziarenko i Cegiełka spędzali czas 
swojego kolonijnego wypoczynku. 

Nasi Koloniści w grupach o nazwach: Super odkrywcy, Bursz-
tynki, Ceglane-Ziarenka i Surykatki wzięli udział w VII edycji 
Saperów Pokoju zdobywając dyplom ukończenia kursu dla Ta-
lenciarzy. 

Podczas kolonijnego odpoczynku wychowankowie naszych 
Placówek zwiedzali pierwszą stolicę Polski, zobaczyli osadę  
w Biskupinie gdzie Mieszko I przyjął chrzest, podziwiali stare 
miasto w Poznaniu oraz cieszyli się z pobytu w aqua parku. 

Saperzy Pokoju z całą determinacją i zaangażowaniem podej-
mowali wszelkie wyzwania, aby zdobywać ,,talenty” dla swojej 
grupy. Próbowali swoich sił na kajakach i rowerkach wodnych, 
na boisku rozgrywając mecze piłki nożnej i koszykowej. Inni 
mogli zażywać słonecznych kąpieli i poszukiwać unikatowych 
muszli i kamieni na brzegu plaży. 

Gratulujemy wszystkim Saperom, którzy po raz pierwszy od-
ważyli się opuścić swój dom i zdobywać nowe doświadczenia. 
Jesteśmy dumne z naszych Ziarenek. 

Wychowawcy: 
s Agnieszka Plasło, Agnieszka Surma 

Pożegnanie wakacji w Michałkowicach 
W dniu 29.08.2015r., w Michałkowicach na boisku wiejskim 

wspólnie z dziećmi pożegnaliśmy wakacje. Dzięki pięknej po-
godzie mogliśmy spędzić ten czas na wspaniałej zabawie. Nie 

zabrakło zabaw, 
gier i przeróżnych 
k o n k u r s ó w ,  
w których brały 
udział nie tylko 
dzieci, ale rów-
nież  doroś l i . 
Śmiechu było co 
niemiara! Dla 
wszystkich gości 
był przygotowany 

smaczny poczęstunek. Dzieci były bardzo zadowolone, miały 
malowane buźki, dostawały nagrody i inne przepyszne smakoły-
ki. Nie zabrakło też wspaniałej muzyki, którą zabawiał nas 
mieszkaniec Michałkowic Michał Kuźmiński, za co mu bardzo 
dziękujemy. Pragniemy również podziękować naszym sponso-
rom, którzy nas wspomogli w organizacji zabawy: pani Annie 
Folmering „Sklep u Antka”, pani Irenie Koziura  
„Sklep u Magdy’, panom Matejka z Gospodarstwa Rolnego  
w Michałkowicach oraz panu Ryszardowi Adamowskiemu za 
wypożyczony sprzęt muzyczny. Dziękujemy również sołtysowi 
wsi wraz z zarządem i pozostałym mieszkańcom, którzy przy-
czynili się do organizacji imprezy. 

Lider wsi Michałkowice - Żaneta Malota 
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KS ORZEŁ BRANICE 
Po 5 kolejkach KS Orzeł Branice znajduje się na 9 miejscu  

w Klasie okręgowej 2015/2016, grupa: opolska II z 7 punktami 
(przy 11 zdobytych bramkach i 8 straconych).  

Zawodnicy Orła Branice wygrali 2 mecze (z Polonią Nysa 4:0, 
z Sudetami Burgrabice 4:1). Przegrali również 2 mecze (z KS 
Unia Krapkowice 2:4 i GLKS Kietrz 0:2), a jeden zremisowali 
(z LZS Ścinawa Nyska 1:1). 

KS Orzeł Branice liczy na wsparcie kibiców i sympatyków 
piłki nożnej w trakcie kolejnych rozgrywanych meczów. Naj-
bliższe mecze „u siebie” nasi zawodnicy zagrają 26-27 września 
i 10-11 października, kolejno z drużynami: Naprzód Jemielnica  
i Piast Strzelce Opolskie. Na wyjeździe w terminach 19-20 
września i 3-4 października z drużynami: LZS Lisięcice i Jed-
ność Rozmierka. 

Koniecznie musimy wspomnieć również o zasłużonym wyso-
kim zwycięstwie najmłodszych zawodników naszego klubu, bo 
Orzeł Branice wygrał z Kresowianką Nowa Wieś 4:1, a bramki 
strzelali: Sebastian Pawlisz, Igor Bedryj, Tomasz Astukiewicz  
i Bartosz Kupnicki.  

Gratulacje dla obu składów KS Orzeł Branice – starszego  
i młodszego! I trzymamy kciuki, oby tak dalej! 

ZAPROSZENIE 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców 

oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Marii D ąbrowskiej w Branicach 

mają zaszczyt zaprosić absolwentów 
oraz pracowników szkoły na obchody 

Jubileuszu 50 – lecia Szkoły 
w dniu 14 października 2015 roku. 

Program obchodów: 

• 945    Zbiórka na boisku szkolnym i przemarsz do  
         Kościoła św. Rodziny w Branicach, 

• 1000  Uroczysta Msza św., 
• 1130 Akademia w hali Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego, 
• 1300„Wspomnień czar” – prezentacja, 
• 1400 Spotkanie gości i pracowników Szkoły przy kawie. 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w obchodach jubile-
uszu do 7.10.2015r. 
Kontakt: sekretariat SP – tel. 77 4868 186 

e-mail: branice50@tlen.pl  
lub facebook: zgsbranice (wezmę udział) 

Sportowy sukces naszego  
mieszkańca 

W ramach 33 Maratonu Wrocławskiego odbyły się  
14 Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Maratonie. 

Na dystansie 42 km 195 m, dyrektor Zespołu Szkół 
Medycznych w Branicach Benedykt Pospiszyl, z cza-
sem 3h 29 min. 45 sek. zdobył w kategorii 50 - 59 lat  

I miejsce i tym samym został 

Mistrzem Polski Nauczycieli 

 
 

Serdeczne 
Gratulacje!!! 
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ZMIANY DOTYCZ ĄCE WYCINKI DRZEW!!!  
W związku ze zmianami ustawy o ochronie przyrody, informujemy że:  
1. Wprowadzono obowiązek uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza: 

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego, 

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
Obowiązek ten zastąpił dotychczasowy wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew w wieku powyżej 10 lat.  
2. Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwoleń na usunięcie krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdob-

ne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogo-
wym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.  
Zarządcy (administratorzy) nieruchomości będą musieli przed ustaleniem trybu postępowania określić, czy teren, na którym ro-
śnie krzew wymagający usunięcia jest pełniącym funkcje publiczne terenem urządzonym. 

3. Z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów wyłączone zostały złomy (drzewo lub krzewy złamane  
w wyniku działania czynników naturalnych) lub wywroty (drzewo lub krzewy wywrócone w wyniku działania czynników natu-
ralnych). Do usunięcia złomów lub wywrotów będzie można przystąpić po oględzinach terenowych przeprowadzonych przez 
organ właściwy do wydania zezwolenia. 

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać dodatkowo: 
1) w przypadku realizacji inwestycji - projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane,  
2) projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba 

usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów. 
5. Uszczegółowione zostały także warunki wykonywania prac w obrębie koron drzew. Prace te nie mogą prowadzić do usunięcia 

gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa z wyjątkiem: 

Na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej oraz Sołtysa miej-
scowości Lewice, Radna gminy Sabina Żywina na Sesji Rady 
Gminy w Branicach złożyła interpelację dotyczącą pilnego roz-
wiązania problemu związanego z bezpieczeństwem na skrzyżo-
waniu drogi powiatowej w miejscowości Lewice. Podobną in-
terpelację złożył na Sesji Rady Powiatu w Głubczycach radny 
powiatu Tadeusz Krupa. Na powyższe interpelacje odpowie-
dział Starosta Powiatu Głubczyckiego Józef Kozina. 

W dniu 10 sierpnia 2015 r. zostało zorganizowane spotkanie 
w Lewicach, w którym udział wzięli: Starosta Powiatu Głub-
czyckiego Józef Kozina, Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, 
radna gminy Sabina Żywina, sołtys Lewic Małgorzata Apostel, 
radny powiatu Tadeusz Krupa, kierownik Wydziału Drogo-
wnictwa Bogusław Maciaszczyk oraz mieszkańcy zaintereso-
wani powyższą sprawą. Spotkanie dotyczyło znalezienia naj-
lepszego rozwiązania oraz poprawy bezpieczeństwa na skrzy-
żowaniu drogi w Lewicach. Starosta Powiatu Józef Kozina 
oraz Wójt Gminy Branice Sebastian Baca przedstawili pewien 
projekt, który został zaakceptowany przez pozostałych uczest-
ników spotkania. Powyższe rozwiązanie dotyczyć będzie prze-
budowy skrzyżowania oraz zmiany organizacji ruchu. Projekt 
będzie realizowany wspólnie przez Starostwo Powiatowe  
w Głubczycach oraz Urząd Gminy w Branicach. 

Organizatorzy spotkania 

Remont drogi w Bliszczycach 
20 sierpnia 2015r. wyremontowano odcinek drogi gminnej 

przy posesjach 48-48a (nr dz. 756/2) w Bliszczycach. Stan pier-
wotny drogi był zły, o nawierzchni gruntowej, z licznymi kole-
inami, a podczas opadów deszczu uniemożliwiał poruszanie się 
pojazdów. Zakres robót obejmował roboty ziemne, wykonanie 
podbudowy oraz położenie dywanika asfaltowego. Wartość prac 
drogowych wyniosła 13 530 zł brutto. 

Przebudowa skrzyżowania 
w Lewicach 

Droga przed remontem 

Droga po remoncie 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Branice w dniu 10 września 2015 roku  

zostało wywieszone ogłoszenie informujące  
o II przetargu ustnym nieograniczonym na nierucho-

mość oznaczoną według: 
1. Oznaczenie nieruchomości według: 

− działka nr 332 o pow. 0.4400 ha opisana w KW OP1G/-
00027360/3, położona w miejscowości Branice, przy 
ul. Żymierskiego 78. 

2. Opis nieruchomości: 

− boks garażowy o pow. 47,25 m2 położony w budynku 
wolnostojącym, parterowym kilkuboksowym wykona-
nym z prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz 
z udziałem w działce siedliskowej Nr 332 wynoszącym 
44/1000. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wo-
dociągową. 

3. Udział w działce: 44/1000 
4. Cena nieruchomości: 8.910,00 zł netto 
5. Wadium: 891,00 zł. 
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetar-
gu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się  
w dniu 12 października 2015 roku o godzinie 900 w sie-
dzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I pię-
tro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 7 października 2015 r. 
wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: 
Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 
0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy 
Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę 
uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż 
na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane doty-
czące położenia nieruchomości. 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach 
gazety lokalnej: Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 10 września 2015 roku zostało wywieszone ogłoszenie informujące  

o II przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 
1. Oznaczenie nieruchomości składającej się z czterech działek według : 
1.) działka nr 132/37 o pow. 0.0103 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położo-

na w miejscowości Branice. 
2.) działka nr 132/38 o pow. 0.0450 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położo-

na w miejscowości Branice, ul. 1 Maja 12. 
3.) działka nr 132/56 o pow. 0.0153 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położo-

na w miejscowości Branice. 
4.) działka nr 132/54 o pow. 0.0337 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położo-

na w miejscowości Branice. 

2. Opis nieruchomości: 

− nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy budynków 
mieszkalnych i Szpitala. Działka ma kształt korzystny – regularny czworokąt. 
Uzbrojenie – nie występuje. Przez działki nr 132/54 i 132/38 przebiega sieć ka-
nalizacji deszczowej na którą w momencie podpisywania umowy sprzedaży bę-
dzie ustanawiana służebność przesyłu na rzecz Gminy Branice. Kształt korzyst-
ny regularny wielokąt. Posiadają dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfal-
towej. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z elementów me-
talowych oraz w pasie drogowym ogrodzenie z elementów ceglano – drewnia-
nych, które należy do właściciela działki nr 145 położonej w Branicach. 

3. Wartość nieruchomości: 13.279,00 zł netto. 
4. Wadium: 1.328,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 października 
2015 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 
(I pi ętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej 
w dniu 7 października 2015 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na 
konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 
0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na kon-
to uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomo-
ści. 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

1) usunięcia gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 

2) utrzymywania uformowanego kształtu korony drzewa; 

3) wykonywania specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 

W przypadku wykonywania zabiegu, o którym mowa w pkt 3, zlecający wykonanie specjalistycznego zabiegu powinien posia-
dać dokumentację, w tym dokumentację fotograficzną, wskazującą na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu i przecho-
wywać ją przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg. 

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony traktowane będzie jako uszkodzenie drzewa, a w wymiarze prze-
kraczającym 50% korony jako jego zniszczenie, kwalifikujące się do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.  

6. Istotne zmiany wprowadzone zostały w przypadku składania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 
przez spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością 
wspólną zarządowi. Wniosek zarządu spółdzielni lub wspólnoty, występującego w imieniu posiadacza terenu, nie musi zawierać 
zgody właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości. Złożenie wniosku musi natomiast zostać poprzedzone poinformowaniem  
w sposób zwyczajowo przyjęty: 

− w przypadku spółdzielni członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób 
niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa, 

− w przypadku wspólnoty członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub 
krzewu. Informacja ta powinna umożliwiać zgłoszenie w terminie co najmniej 30 dni od dnia jej ogłoszenia uwag do spół-
dzielni lub zarządu wspólnoty, dotyczących usunięcia drzewa lub krzewu. Osoby upoważnione do występowania w imieniu 
spółdzielni lub wspólnoty z wnioskiem o usunięcie drzewa lub krzewu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o udostęp-
nieniu informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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W sierpniu 2015r. 
Urodzili się 

1. Smoluch Karolina - Bliszczyce. 
2. Złoczowski Antoni - Branice. 
3. Mróz Iga - Bliszczyce. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek 
małżeński 

1. Jacek Cudniewicz (Jakubowice) - Iwona 
Leicht. 

2. Małgorzata Rozmus (Dzierżkowice) - Prze-
mysław Jakubowski (Wiechowice). 

3. Adrianna Pachuł (Branice) - Denis Kowa-
czek. 

4. Przemysław Papuga (Dzbańce-Osiedle) - 
Anna Dawid. 

5. Agata Mańkiewicz (Branice) - Rafał Polak. 
6. Rafał Poremba (Michałkowice) - Monika 

Ołenczyn. 
7. Tomasz Skrabut (Wysoka) - Alina Kozany. 
8. Adriana Kempa (Branice) - Piotr Szeptach. 
9. Dorota Chodyniecka (Uciechowice) - Marek 

Wawrów (Włodzienin). 
10. Malwina Zapotoczna (Włodzienin) - Dawid 

Wolny. 
11. Marta Pączko (Posucice) - Radosław Woź-

niak. 
12. Elżbieta Lenartowicz (Branice) - Rafał 

Zmurczyński. 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Jabłoński Wojciech - lat 46, DPS Branice. 
2. Kowal Renata - lat 79, Branice. 
3. Kowal Julia - lat 74, Branice. 
4. Kurzak Jerzy - lat 66, Branice. 
5. Wojtuniecka Maria - lat 77, Wiechowice. 

Cześć Ich pamięci ! 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest 6736 mieszkańców,  
w tym 3461 kobiet. 

W sierpniu 2014 r. było nas 6759 osób. 

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce 
życia Dekanatu Branickiego  

do „Ziemi Świętej”  
w terminie 31.01.2016 – 08.02.2016r. 

Zapisy do 30 września 2015r. 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 77/485-17-23. 
Organizator: ks. Karol Hoinka - Nasiedle  

Zaproszenie na pielgrzymkę 

„Mimozami jesień się zaczyna 
Złotawa, krucha i miła” 

Julian Tuwim „Wspomnienie” 
„A nam jest szkoda lata” śpiewa Jerzy Połomski 
Wkrótce jesień zagości u nas na dobre, wieczory i ranki będą 
coraz chłodniejsze. Na jesienne dżdżyste dni, na szaro-bure 
chmurki, na wszelkie radości, ale i na ich maleńkie smutecz-
ki, które wszystkich jesienią dopadają. 
By nadchodzące jesienno - zimowe dni nie były dla nas 
smutne. 

ZARZĄD KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW  
W BRANICACH 

proponuje spotkania: 

23 – września – „POŻEGNANIE LATA” - spotykamy się na 
pieczonym kartofelku, kawie i placku ze śliwkami. Będą jesz-
cze inne niespodzianki. 
Organizujemy również warsztaty, w planie są prace z papie-
ru, materiału itp. 
21- października – „DZIEŃ SENIORA” - wspomnienia, przy 
kawie i dobrej muzyce. 
Warsztaty - kompletujemy teksty piosenek o tematyce; har-
cerskiej, patriotycznej, piosenki naszych mam i babć. 
Śpiewniki wykorzystamy na spotkaniach emerytów, wyciecz-
kach i przy ognisku. 
25 - listopada – „ANDRZEJKI” - nie obejdzie się bez wróżb, 
śpiewu i pysznym poczęstunku 
Warsztaty - wykonujemy; kartki świąteczne, prezenty, deko-
racje stołów itp. 
9 i 16 - grudnia - miesiąc w którym na spotkaniach odwiedzi 
nas Św. Mikołaj z workiem prezentów i spotkamy się przy 
świątecznie nakrytym stole, pachnącym świerkiem, pierni-
kami i pomarańczami. 
Takie mamy pomysły i plany. Macie inne ? przychodźcie  
z nimi do nas.  

Serdecznie Państwa zapraszamy 
                          Anna Lenartowicz 


