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Inwestycje w Gminie Branice 
wywiad z członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Tomaszem Kostusiem 

Czy prawdą jest, że ZDW planuje modernizację drogi  
i chodników w gminie Branice? 
To prawda. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i wykorzystując szansę, jaką jest rozpoczynający się właśnie 
program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, wspólnie 
z Krajem Morawsko-Śląskim będziemy realizować projekt pn.: 
„Zwi ększenie transgranicznej dostępności Branice – Uvalno”, 
który swoim zasięgiem obejmie drogę wojewódzką nr 419 prze-
biegającą przez miejscowość Branice. Mamy świadomość zanie-
dbań w infrastrukturze komunikacyjnej na tych terenach, ale 
właśnie wspomniany program INTERREG, realizowany na pol-
sko-czeskim pograniczu, daje możliwość finansowania takich 
inwestycji i poprawy jakości komunikacji na tych terenach.  

Kiedy rozpocznie się planowana inwestycja? 
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa przebu-
dowy tej drogi – ta część prac jest finansowana z budżetu gminy 
Branice, zaś za jej techniczną stronę odpowiada Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu. Koszt wykonania dokumentacji wyno-
si 100 000 zł, a do połowy przyszłego roku powinniśmy uzyskać 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Sama przebudo-

wa drogi powinna się więc rozpocząć jeszcze w 2016 roku. 

Jaki zakres prac ma zostać wykonany? 
Projekt zakłada powstanie praktycznie nowej, lepszej i bez-
pieczniejszej dla kierowców, drogi. Po stronie polskiej planuje-
my więc kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 419, 
przebiegającej przez miejscowość Branice. Będzie zatem wy-
miana jej podbudowy i warstw nawierzchni (asfaltu), budowa 
chodnika i zatok autobusowych, budowa i przebudowa zjazdów 
oraz skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowa kana-
lizacji deszczowej i przebudowa przepustów oraz usunięcie koli-
zji z istniejącą infrastrukturą. Te kompleksowe roboty obejmą 
odcinek około 2,7 km drogi wojewódzkiej. 

Jest Pan jednym z nielicznych samorządowców, którzy inte-
resują się gminą Branice, skąd ten sentyment? 
Jako wicemarszałek województwa opolskiego, do niedawna od-
powiedzialny za rolnictwo, mam sentyment do Ziemi Głubczyc-
ko-Branickiej - spichlerza naszego regionu. Jestem również 
przewodniczącym rady nadzorczej Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej TRITIA, którego zadaniem jest 
wszechstronne wspieranie rozwoju ziem pogranicza polsko-
czesko-słowackiego, a gmina Branice to przecież część tego po-
granicza. Wśród zadań TRITIA, które już rozpoczęliśmy, są 
m.in. działania dotyczące rozwoju infrastruktury, opracowania 
wspólnej strategii zarządzania jakością powietrza, opracowania 
wspólnej mapy transportu alternatywnego (ścieżki rowerowe, 
szlaki kajakowe) oraz program turystyki połączonej z rewitaliza-
cją historycznych miast.  
Poza tym wszystkim mam duży szacunek do mieszkańców tego 
rejonu Opolszczyzny, bo widzę ich konsekwentne starania o po-
prawę jakości życia na tych terenach, ich inicjatywę i zaangażo-
wanie w sprawy lokalne. To cechy trudne do przecenienia. Dla-
tego też, gdy pojawiają się możliwości inwestowania tutaj fun-
duszy unijnych, marnotrawstwem byłoby nie skorzystanie  
z nich. 
Dziękuj ę za rozmowę 

Redakcja 

ePUAP na terenie gminy 
Z prawdziwą przyjemnością pragnę 

przekazać Państwu wiadomość o zakoń-
czeniu projektu pod nazwą „Budowa uży-
tecznych usług ePUAP oraz kreowanie 
świadomości mieszkańców w celu stwo-
rzenia elektronicznej administracji pu-
blicznej”. W ramach projektu w Urzędzie 
Gminy Branice został utworzony Punkt 
Potwierdzania Profili ePUAP, powstaną 
elektroniczne formularze do wypełniania 
i wysyłania do urzędu bez konieczności 
osobistego stawiennictwa. Całość elektro-
nicznych usług administracyjnych zosta-
nie wdrożona wraz z elektronicznym 
obiegiem dokumentów w naszej jednost-
ce, co ma znacząco poprawić jakość 
usług. Aby móc zakończyć postępowanie 
Gmina Branice musiała dotrzymać pew-
nych zobowiązań by udowodnić, że 
mieszkańcy są zainteresowani tego typu 
ułatwieniami. Mimo umieszczenia infor-

macji o możliwości zakładania profili za-
ufanych (w gazecie i na stronie interneto-
wej gminy), zainteresowanie mieszkań-
ców było tak małe, że pojawiła się realna 
groźba niewykonania projektu oraz po-
niesienia kary pieniężnej przez naszą 
gminę. Z tego względu przez ostanie dwa 
dni miesiąca września byłam zmuszona 
prosić kierowników naszych jednostek 
oświatowych o pomoc i mobilizację swo-
ich pracowników, oraz zakładanie kont 
na platformie ePUAP. Mimo krótkiego 
okresu czasu udało się zebrać odpowied-
nią liczbę osób i w przypadku poprawno-
ści działania całego systemu, wprowadzić 
ułatwienia w załatwianiu spraw admini-
stracyjnych mieszkańcom. W imieniu 
Wójta Gminy Branice oraz swoim chcia-
łabym podziękować kierującym Publicz-
nym Przedszkolem we Włodzieninie oraz 
w Branicach, Katolickim Przedszkolem 

oraz Szkołą Podstawową we Włodzieni-
nie i Zespołem Gimnazjalno – Szkolnym 
w Branicach, jak również ich pracowni-
kom za owocną współpracę, cierpliwość i 
życzliwość. Dzięki Wam i Waszej otwar-
tości na pozytywne zmiany nasza gmina 
nie jest narażona na niepotrzebne wydatki 
oraz może wspomóc mieszkańców. Mimo 
różnic w zakresach obowiązków tworzy-
my naprawdę zgrany zespół, który może 
wiele zdziałać. Jestem zaszczycona moż-
liwością pracy z tak wszechstronnymi, in-
teligentnymi i cierpliwymi osobami. Jesz-
cze raz dziękuję za pomoc i pragnę pod-
kreślić, że nie wszystkim gminom udało 
się uzyskać konieczne wskaźniki. Jeste-
śmy gminą małą, ale zgraną, a to jest naj-
ważniejsze. 

 
Sekretarz Gminy Branice 

Małgorzata Marchel  
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III Bieg Branicki 
W niedzielę 4 października 2015 roku  na stadionie Orła Bra-

nice odbył się III Bieg Branicki. Pogoda dopisała biegaczom, 
było pięknie - przez cały czas trwania imprezy świeciło słońce, 
mimo że to już październik. Organizatorem biegu w tym roku 
było Branickie Towarzystwo Sportowe, a współorganizatorem 
był Urząd Gminy Branice.  

Koordynatorem imprezy był Paweł Zagórski, ale w organizacji 
równie aktywnie uczestniczyli inni członkowie BTS z Prezesem 
BTS Michałem Łabusem na czele. Biegacze dopisali, przez co 
rywalizacja była zacięta. W biegu na dystansie 5,2 km wzięło 
udział 59 zawodników i zawodniczek. Wszyscy uczestnicy bieg 
zakończyli, każdy w swoim tempie, ale najważniejsze, że do 
końca była wola walki - z innymi biegaczami, z czasem, ze swo-
im organizmem, a nawet z chorobą w niektórych przypadkach. 
Wyniki w 3 ocenianych kategoriach: 

KATEGORIA OPEN M ĘŻCZYŹNI: 
I miejsce - Fryderyk Dąbal (20,13) 
II miejsce - Adam Nosal (20,43) 
III miejsce - Tomasz Cieśla (20,50) 
KATEGORIA OPEN KOBIETY: 
I miejsce - Natalia Niemczycka (25,12) 
II miejsce - Dorota Nosal (26,40) 
III miejsce - Monika Gaj (26,41) 

KATEGORIA - UCZESTNICY Z GMINY BRANICE: 
I  Paweł Zagórski (21,36) 
II miejsce - Benedykt Pospiszyl (22,33) 
III miejsce - Andrzej Kyrcz (23,39) 
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Dziękujemy wszystkim osobom, którzy pomogły przy organi-
zacji III Biegu Branickiego, głównie Janowi Borzuckiemu i Ma-
riuszowi Pawęskiemu.za przygotowanie poczęstunku oraz oso-
bom, które pomogły zabezpieczyć bieg pod kątem bezpieczeń-
stwa, czyli strażakom z OSP Branice i funkcjonariuszom z Ko-
misariatu Policji w Kietrzu, jak również pilotom na rowerach - 
Zygmuntowi Zagórskiemu i Markowi Żywina. Dziękujemy rów-
nież w imieniu organizatorów wszystkim innym, którzy choć  
w najdrobniejszej mierze przyczynili się do pomyślnej realizacji 
III Biegu Branickiego  

Redakcja 

Polsko-Czeskie ćwiczenia strażaków 
26 września 2015 roku przy moście granicznym w miejscowo-
ści Dzierżkowice odbyły się IV Mi ędzynarodowe wspólne ćwi-
czenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski i Re-
publiki Czeskiej w ramach projektu „Wzmocnienie działań 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przy powo-
dziach”. 

Ćwiczenia odbywały się według konkretnych zasad współpra-
cy jednostek OSP Województwa Opolskiego i Okręgu Moraw-
sko - Śląskiego współdziałających w ramach pomocy, na pod-
stawie umowy podpisanej w 2010 roku pod nazwą „Umowa po-
między Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską o współpracy 
i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych 
i innych nadzwyczajnych wydarzeń” i na podstawie umowy 
podpisanej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. pomiędzy wo-
jewodą opolskim, dowódcą straży pożarnej województwa opol-
skiego, hetmanem Okręgu Morawsko-Śląskiego dotyczącej 
współpracy i wzajemnej pomocy ratunkowej w przypadku kata-
strof, klęsk żywiołowych i innych wydarzeń. 

O godzinie 830, przed szpalerem zgromadzonych na zbiórce 
drużyn, meldunek o gotowości jednostek do ćwiczeń, od ko-
mendanta gminnego OSP dh. Józefa Orłowskiego odebrał do-
wódca jednostki ratowniczo-gaśniczej KP w Głubczycach kpt. 
Krzysztof Wiciak. Następnie Komendant Gminny przywitał 
wszystkich uczestników ćwiczeń oraz zaproszonych gości: z-cę 
dyrektora WBiZK w Opolu Stanisława Potoniec, kierownika 
WCZK w Opolu Szymona Wiener, z-cę Komendanta PSP  
w Głubczycach Waldemara Hołownia, z-ca dowódcy JRG  
w Głubczycach Mateusza Szymuś, przedstawiciela firmy 
„NEPTUN” z Andrychowa, koordynatora projektu Martina Do-
stal z Magistratu Miasta Opavy oraz koordynatora przeprowa-
dzanych ćwiczeń - Wójta Gminy Branice Sebastiana Baca  

Uczestnikami były jednostki z OSP Bliszczyce, Branice, Le-
wice oraz jednostki z Republiki Czeskiej – Brumowice, Holaso-
wice, Palhanec, Vavrovice i Male Hostice. 
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W pierwszej części ćwiczeń, przedstawiciel firmy „Neptun”  
z Andrychowa omówił zasady działania przyczepy specjalnej ra-
townictwa ekologiczno - przeciwpowodziowego - dozowarki 
materiałów sypkich i granulowanych DMSiG „Neptun”. Łado-
warka została przywieziona z magazynu Obrony Cywilnej z Lu-
boszyc k. Opola, którą na czas ćwiczeń użyczono Gminie Brani-
ce za zgodą Wojewody Opolskiego. Jest to wielofunkcyjne urzą-
dzenie, którego zasadniczym przeznaczeniem jest szybkie zasy-
pywanie worków piaskiem ziemnym jak i rzecznym podczas 
prowadzonych akcji przeciwpowodziowych. Po wymianie pane-
la z workowania piasku na panel posypywania, dozowarka może 
pracować, jako posypywarka materiałów sypkich w okresie zi-
my, lub sorbentów sypkich w czasie akcji ratowniczych związa-
nych z usuwaniem rozlanych substancji niebezpiecznych na dro-
gach, gdzie wymagane jest podanie sorbentu na znacznych odle-

głościach w krótkim czasie. Dozowarka jest produkowana  
w różnych wersjach. Przyczepa była prezentowana różnym gre-
miom w kraju i zagranicą, w tym na X Międzynarodowej Wy-
stawy Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej Edura w Kiel-
cach. 

Drugą część ćwiczeń poprowadzili Z-ca Komendanta PSP  
w Głubczycach Waldemar Hołownia oraz Dowódca JRG 
Krzysztof Wiciak. 

Zajęcia te miały za zadanie ocenę możliwości prowadzenia 
działań przeciwpowodziowych na dzień dzisiejszy, oraz prak-
tyczne sprawdzenie możliwości zastosowania sprzętu będącego 
na wyposażeniu jednostek. Przedstawiono metody budowania 
wałów z worków z piaskiem, oraz rodzaje wałów ochronnych  
w zależności od występującego zagrożenia.  

Kolejnym punktem programu ćwiczeń była prezentacja sprzę-
tu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych prowadzonych  
w wodzie i na zamarzniętych lub częściowo zamarzniętych 
akwenach wodnych. Zaprezentowano kombinezony wodosz-
czelne oraz deski ratownicze stosowane w tego rodzaju akcjach. 

Podsumowaniem ćwiczeń była wspólna budowa różnego ro-
dzaju wałów zgodnie z przedstawionymi schematami. 

Pogoda w tym dniu dopasowała się do tematyki ćwiczeń, 
(przez cały czas padał rzęsisty deszcz) czym spowodowała, że 
prowadzone przez strażaków działania odbywały się  
w prawie rzeczywistych warunkach. 
Ćwiczenia zakończyła zbiórka na moście granicznym wszyst-

kich jednostek biorących udział w treningu, podczas której do-
konano podsumowania prowadzonych działań. 

Ostatnim punktem zajęć był „strażacki gulasz”, który wzmoc-
nił nadwątlone siły uczestników ćwiczeń. 

Danuta Walecka 
Foto: Janusz Kaczmarek 
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Ochotnicza Straż Pożarna – BLISZCZYCE 
- mistrzami i wicemistrzami w Powiatowych Zawodach 

Sportowo – Pożarniczych - Głubczyce 2015 
To był pokaz strażackich umiejętności w wykonaniu druhów  

z Bliszczyc! 

Dwie drużyny – Bliszczyce I oraz Bliszczyce II reprezento-
wały gminę Branice na zawodach powiatowych. Obie drużyny 
potwierdziły, że na szczeblu gminy i powiatu nie mają sobie 
równych. Tym razem lepsza była drużyna Bliszczyce I, zajmu-
jąc pierwsze miejsce, a Bliszczyce II zajęły drugie miejsce.  

Zawody gminne 5 lipiec 2015r. 
I miejsce - Bliszczyce II (94,67sek.) 

II miejsce - Bliszczyce I (95,72sek.) 

III miejsce - Wódka (99,84sek.) 

Zawody powiatowe 20 wrzesień 2015r. 
I miejsce - Bliszczyce I (108,06sek.) 

II miejsce - Bliszczyce II (108,07sek.) 

III miejsce - Zubrzyce (111,01sek .) 

Mistrzowie powiatu 

Romek Forma, Rafał Szewczyk, Remik Churas, Mateusz 
Churas, Alek Brzozowski, Przemysław Zygmunt. 
Dowódca: Adam Churas. 

Mechanik: Grzegorz Leśniak. 
Wicemistrzowie powiatu 2015  

Marek Mularski , Przemysław Giec, Dawid Cykowski, Kuba 
Jaskóła, Dawid Leśniak, Piotr Dawiec. 
Dowódca: Paweł Mstowski. 
Mechanik: Waldemar Jucha.  

Zawody podobnie jak gminne, składały się z dwóch konkuren-
cji: sztafety pożarniczej i ćwiczeń bojowych („bojówka”). Decy-
dowała suma czasów w konkurencjach. Należało szczególnie 
uważać na punkty karne w „bojówce”. Nasze drużyny nie miały 
żadnych punktów karnych. Punkty karne często decydują o zwy-
cięstwie. 

I znowu Bliszczyce, jak oni to robią? – pytali druhowie z in-
nych drużyn. – Cudów nie ma, trzeba ćwiczyć do oporu - od-
powiadają Prezes Józef Nawacki i Naczelnik Wiesław Cykow-
ski. 

Skąd się biorą sukcesy bliszczyckich druhów? Jak oni to ro-
bią? Od kilku lat są w czołówce! Od lat nie mają punktów kar-
nych?! Na te i inne pytania łatwo odpowiedzieć. 

Otóż wiadomo, że przed każdymi zawodami systematycznie 
ćwiczą, doskonalą każdy element po kilka razy. Podłączają wę-
że do rozdzielnika, skaczą przez płotki, biegną po równoważni, 
pokonują ścianę, rozwijają i łączą węże itd. Po opanowaniu po-
szczególnych elementów, łączą to w całość i wychodzi bojówka 
albo sztafeta. Można to nazwać „stopniowaniem trudności”, od 
prostych ćwiczeń do coraz trudniejszych. Nawet nie wiedzą i nie 
zastanawiają się nad tym, że robią to metodycznie, poprawnie  
i fachowo. Gdyby to była szkolna lekcja, to można by stwierdzić 
że realizują cele: wychowawcze i kształcące, bo wychowują  
i kształcą. 

Co jeszcze daje się zauważyć u naszych mistrzów? Widać  
u nich zadowolenie i uśmiech na twarzy. Oni się tym bawią. 
Wszyscy się wspierają, jest świetna atmosfera. Dodać należy, że 
nasi chłopcy wyróżniają się także w różnych pracach na rzecz 
środowiska. Biorą udział we wszystkich pracach społecznych, 
uroczystościach państwowych i kościelnych. To społecznicy  
z prawdziwego zdarzenia, każdy wie na co go stać. 

Należy jeszcze dodać, że duże znaczenie mają tu wzajemne 
stosunki druhów z „władzą” OSP. Ten układ pozytywnie rzutuje 
także na efekty pracy. Zarząd OSP – to druhowie fanatycznie 
oddani pracy społecznej. Potrafią odróżnić prawdziwe zaanga-
żowanie od rozrabiactwa. Ich decyzje są przejrzyste i jasne dla 
każdego. Dlaczego dwie drużyny? Stworzyli tym sposobem ci-
chą i zdrową konkurencję wewnętrzną. Kto tym wszystkim 
„steruje”, aby grało jak w zegarku? Oczywiście Prezes Józef 
Nawacki, tytan pracy, zawsze z stoperem w ręku, ostoja spoko-
ju. Nie da się wyprowadzić z równowagi. Naczelnik Wiesław 
Cykowski, super organizator, wszystko potrafi zorganizować  
i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Waldek Jucha, skarb-
nik, liczy pieniądze, kierowca. Grzegorz Leśniak, człowiek do 
wszystkiego, zawsze uczynny. Ogółem w zawodach powiato-
wych wzięło udział 8 drużyn – seniorzy, oraz 7 drużyn kobie-
cych. Impreza zakończyła się odznaczeniami i wręczeniem dy-
plomów i pucharów. 

Na koniec: - Porównując organizację naszych gminnych za-
wodów strażackich z zawodami powiatowymi, to nie możemy 
mieć żadnych kompleksów. Jesteśmy nie tylko mistrzami zawo-
dów, ale także mistrzami w organizacji zawodów.  

Polecam obejrzenie krótkiego filmiku z zawodów na stronie 
youtube. 

Stanisław Pleśniak 



Informator Branicki  

7 

Pomagamy chorym dzieciom 
5 września 2015 dwie grupy zespołu tanecznego „Kaprys” wy-

stępowały we Wrocławiu.  

W rytm marszowej muzyki w wykonaniu czterdziestoosobo-
wej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 
tańczyły ulicami miasta i prowadziły kilkukilometrowy 
„Korowód Nadziei” na rzecz „Fundacji-Na Ratunek Dzieciom  
z Chorobą Nowotworową”. Zadaniem Korowodu jest zwrócenie 
uwagi na trudną sytuację dzieci walczących z rakiem, które ze 
względu na leczenie nie mogą wraz z rówieśnikami rozpocząć 
roku szkolnego. Zbiórka pieniędzy, towarzysząca Korowodowi 
miała na celu zapewnienie każdemu małemu pacjentowi dostępu 
do specjalistycznych lekarstw oraz profesjonalnej rehabilitacji, 

pomagającej odzyskać pełną sprawność. 
Na „Branickie Mażoretki” i cały Korowód w Rynku czekały 

władze miasta i Fundacji na czele z prof. Alicją Chybicką oraz 
Martyną Wojciechowską. Grupy zespołu ”Kaprys” wystąpiły 
również na wielkiej scenie w choreografiach scenicznych u bo-
ku Jose Torresa oraz najlepszych zespołów tanecznych Polski. 
Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy promować Gminę Branice 
podczas występów we Wrocławiu oraz pomóc chorym dzie-
ciom. 

Lidia Szpak 

Spotkanie seniorów w Lewicach 
Sołtys Wsi Lewice p. Małgorzata Apostel z pomocą 

Kola Gospodyń Wiejskich zorganizowała w dniu 
3.X.2015r. Spotkanie Seniora, które odbyło się w świetli-
cy wiejskiej. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i weso-
łej atmosferze, przy muzyce biesiadnej. Do spotkania  

z mieszkańcami dołączył ks. Marek Wcisło. Sołtys dziękuje 
wszystkim za przybycie na spotkanie. 

Małgorzata Apostel 
Sołtys Wsi Lewice 
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Dożynki w Dolnym Benesovie 
Mieszkańcy Wódki 26 września 2015 roku na czele z probosz-

czem Michałem Pieńkowskim uczestniczyli w dożynkach zorga-
nizowanych w miejscowości Dolni Benesov koło Opawy. 

Nie jest to ich pierwsza wizyta w tej miejscowości. Współpra-
ca Wódki z miastem Dolni Benesov rozpoczęła się kilka lat te-
mu. Te dwie miejscowości łączy postać ks. Cypriana Lelka. Cy-
prian Lelek urodził się w 1812 roku w Dolnym Benesovie. 
Uczęszczał do gimnazjum w Opawie i Głubczycach. Studia teo-
logiczne odbył we Wrocławiu. Tam aktywnie działał w kole sło-
wianofilów. Po uzyskaniu święceń kapłańskich powrócił w swo-
je rodzinne strony. Podczas Wiosny Ludów w 1848 roku aktyw-
nie działał w obronie praw obywateli. Był posłem do sejmu pru-
skiego. Decyzją władz kościelnych został skierowany do parafii 
w Baborowie, a następnie do małej miejscowości Wódka. Tutaj 
stworzył centrum odrodzenia świadomości narodowej Mora-
wian. Napisał wiele artykułów prasowych w języku czeskim. Je-
go autorstwa jest między innymi pierwszy elementarz w języku 
czeskim, czy też książeczka „Opis Śląska”. 

Był proboszczem w Wódce przez 31 lat. Zmarł w 1883 roku  
i został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Wódce. 
Współpraca Wódki z Dolnym Benesovem rozpoczęła się dzięki 
zaangażowaniu ks. proboszcza Michała Pieńkowskiego, ks. pro-
boszcza Pavla Kuchara oraz władz Benesova, do której w znacz-
nej mierze przyczyniły się artykuły i konferencja naukowa Be-
nedykta Pospiszyla propagujące postać ks. Cypriana Lelka. Wie-
lokrotnie mieszkańcy Dolnego Benesova odwiedzali Wódkę, 
gdzie odprawiano w miejscowym kościele w języku czeskim 
mszę św. w intencji ks. Cypriana Lelka. Odbywały się również 
wspólne z mieszkańcami Wódki przyjacielskie spotkania  
w miejscowej świetlicy. Mieszkańcy Wódki odwiedzali także 
Dolni Benesov, gdzie równie serdecznie byli przyjmowani. Pod-
czas uroczystej mszy dożynkowej starosta Martin Stefek decyzją 
władz miasta uhonorował dr Benedykta Pospiszyla medalem za-

służonych dla Dolnego Benesova 
za szczególne osiągnięcia w pro-
pagowaniu postaci Cypriana Lel-
ka oraz Ziemi Benesovskiej  
w Polsce. Mieszkańcy Wódki 
złożyli wi ązankę kwiatów pod 
tablicą pamiątkową poświęconą 
ks. Cyprianowi Lelkowi. 

Współpraca Wódki z Dolnym 
Benesovem jest wzorcowym 
przykładem działań lokalnych, 
małych społeczności w integro-
waniu się miejscowości pograni-
cza polsko-czeskiego.  

Redakcja 
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Wakacje za nami – nowe wyzwania przed nami! 
Wakacje minęły jak letni podmuch wiatru, pozostały 

po nich tylko wspomnienia, zdjęcia i pamiątki. Czas pły-
nie tak szybko, że nie wiemy kiedy minęło, już półtora 
miesiąca od rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Z ra-
dością wróciliśmy do ulubionych zajęć z dziećmi i do 

naszego przedszkola. Wydarzeń w tym cza-
sie było co niemiara: od obowiązkowych za-
jęć z realizacji podstawy programowej po 
zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb lo-
kalnych. Już 5 września uświetniliśmy pięk-
ne tradycyjne święto „Dożynek Gminnych” 
występem artystycznym pt: „Od bochenka 
do ziarenka”. Wszystko to odbyło się przy 
ogromnym wsparciu i zaangażowaniu rodzi-
ców. W placówce gościliśmy Pana policjan-
ta Mateusza Pączko, który podczas prelekcji 
przedstawił na czym polega praca policjanta 
i nauczył zasad bezpieczeństwa. 

 Rodzice odnowili przedszkolny plac 
zabaw dzięki czemu dzieci mogą się ba-
wić korzystając z ostatnich dni pięknej 
pogody. Zgodnie z ustaleniami odgórny-
mi zaczęli śmy wdrażać i zachęcać dzieci 
oraz rodziców do zdrowego odżywiania 
się. To, co zasialiśmy wspólnie wczesną 
wiosną w naszym ekologicznym ogród-
ku, teraz zbieramy i degustujemy w po-
staci sałatek warzywnych i owocowych, 
soków. Bawimy się ich zapachem, sma-
kiem, kukiełkowym teatrzykiem czy za-
bawą w stragan Pani Jesieni. 

To, że nasze Przedszkole to drugi dom, 
wszyscy mamy głęboko w sercu  
i tworzymy wspólną wielką rodzinę. 
Każde spotkanie z rodzicami to wy-
rażona troska o nasze wspólne do-
bro, dzięki nim mogę być pewna, że 
zamierzone plany i cele placówki 
dadzą pozytywne rezultaty. Za każ-
de wsparcie i pomoc serdecznie 
dziękuję i zapraszam do dalszej 
współpracy, aby nasz drugi dom – 
przedszkole – był tak samo ciepły  
i piękny, jak dom rodzinny. 

 

Nauczyciel Publicznego Przedszkola 

w Branicach oddział Bliszczyce 

Magdalena Mikołajczyk 
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Skończyły się wakacje a u nas wciąż się dużo dzieje...  
Pierwszą z jesiennych wypraw w przedszkolu w Branicach by-

ły wykopki, na które starszaki udały się końcem września. Dzie-
ci miały okazję zobaczyć, jak wykopuje się ziemniaki, to była 
dla nich wielka atrakcja. Zapał i zaangażowanie dzieci  
w pracę zaskoczył nas wszystkich, a zbieranie ziemniaków oka-

zało się nie tylko pracą, ale dobrą zabawą na świeżym powie-
trzu. Pięciolatki dały radę, pozbierały wszystkie ziemniaki na 
polu. Pole było bardzo duże, ziemniaków sporo, dlatego nikt się 
nie nudził. W przerwach między zbieraniem dzieci piły soczki, 
jadły ciasteczka i odpoczywały dzięki gościnności gospodarzy. 
Buzie były umorusane, nogi zmęczone ale przygoda superrrr, na 
stałe wpisze sie w kalendarz wydarzeń przedszkola. 

Po wykopkach nadszedł czas na zdrowe odżywianie. W ostat-
nim tygodniu września dzieci z naszego przedszkola przygoto-
wały sałatkę owocową. Już od poniedziałku przynosiły do 
przedszkola różne owoce: banany, śliwki, brzoskwinie, jabłka, 
gruszki. Przedszkolaki samodzielnie kroiły i przyrządzały sałat-
kę owocową przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługi-
waniu się nożem. Przyrządzanie sałatki dało dzieciom wiele sa-
tysfakcji uświadamiając jednocześnie jak ważną rolę odgrywają 
witaminy, by dzieci mogły zdrowo rosnąć. Sałatka wyszła pysz-
na i kolorowa! 

W kolejnym tygodniu dzieci spróbowały swoich umiejętności 
kucharskich, tym razem piekąc ciasta z owocami. Starszaki 
upiekły drożdżówkę z jabłkami a średniaki czekoladowca  
z owocami. Dzieci były zafascynowane, pomagały wsypywać 

odpowiednie składniki, nie mogły się docze-
kać kiedy spróbują ,,owocu” swojej pracy. 
Ciasta nie tylko kusiły wyglądem, ale także 
wspaniale smakowały. 

W naszym przedszkolu kładziemy duży na-
cisk na bezpieczeństwo oraz edukację zwią-
zaną z bezpieczeństwem. Dlatego przed-
szkolaków odwiedził nasz przyjaciel pan po-
licjant, rozmawiał z dziećmi o bezpieczeń-
stwie na drogach, przypominał jak prawidło-
wo przechodzić przez jezdnię, jak zachować 
się, gdy zaczepi nas ktoś obcy i jak reago-
wać na zwierzęta. Przypominał również  
o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiada-
jącego elementy odblaskowe. Nie obyło się 
bez wielu pytań przedszkolaków dotyczą-
cych codziennej pracy policjanta. 

Ewelina Jamrozik 

Karolina Kukuczka 
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Razem pracujemy, razem się bawimy 
30 września zakończyliśmy w Uciecho-

wicach, zainicjowany przez grupę niefor-
malną Uciechowice nasza mała Ojczyzna, 
projekt pn.: „Razem pracujemy, razem się 
bawimy”. 

W wyniku jego realizacji zaniedbana do 
tej pory działka została oczyszczona i od-
krzaczona oraz został z niej wywieziony 
cały nagromadzony tam gruz. Nawiezio-
na została również ziemia, a pośrodku 
działki przygotowano teren pod boisko do 
siatkówki plażowej. Po montażu słupków 
nawieziono piasek, a cały teren wyrówna-
no. Na zakończenie realizacji projektu 
odbył się turniej siatkówki plażowej,  
w którym udział wzięły 3 drużyny. Po za-
ciętych i niezwykle emocjonujących me-
czach zwyciężyła drużyna Sołectwa 
Uciechowice, drugie miejsce zajęli Old-
boje z Uciechowic, a trzecie reprezenta-
cja Gminy Branice. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary oraz dy-
plomy. Wiele atrakcji w tym dniu czekało 
również na dzieci i młodzież, które mogły 

rywalizować w różnych konkurencjach 
sportowych, pobawić się lub potrenować 
na placu zabaw, gdzie w tym roku za-
montowane zostały siłownia zewnętrzna 
oraz huśtawka. Po wyczerpującym spę-

dzonym na sportowo popołudniu, każdy 
mógł się poczęstować kiełbaską  
z grilla i frytkami lub też przy dobrej mu-
zyce potańczyć pod gwiazdami. 

Dotacja w wysokości 4 903,00 zł. na: 
zakup słupków do siatkówki, piasku, ta-

blic informacyjnych, pucharów na turniej 
oraz odgruzowania terenu pochodziła ze 
środków Programu „Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich” oraz Samorządu Woje-
wództwa Opolskiego.  

Wszystkie prace związane z przygoto-
waniem terenu pod boisko do siatkówki 
oraz zorganizowaniem turnieju zostały 
wykonane przez wolontariuszy pracują-
cych przy realizacji tego projektu, za co 
im serdecznie dziękujemy. 

Mamy nadzieję, że wybudowane boisko 
długo będzie służyć naszej miejscowości, 
a wszystkich, którzy lubią ten sport już 
teraz zapraszamy na kolejne turnieje. 

Beata Nowak 
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Remont kapliczki zakończony 
7 października, w dzień wspomnienia 

Matki Boskiej Różańcowej, dziękczynną 
mszą św. w intencji parafian zakończono 
w Uciechowicach trwający ponad rok re-
mont kapliczki pw. św. Jana i Pawła. 

Kapliczka z 1777 roku, stojąca niemal 
na drodze, była w bardzo złym stanie.  

W wyniku remontu: 
• Obkopano i wzmocniono betonową 

opaską fundamenty, 
• Obito stary tynk zewnętrzny, aby osu-

szyć ściany budynku, 

• Zaankrowano cały budynek, 
• Nałożono nowy tynk zewnętrzny, 
• Z cegieł wykonano cokół wokół bu-

dynku, 
• Zerwano stare schody i wymurowano 

nowe, 
• Odmalowane zostały: krzyż, wieża, 

oraz zewnętrzne i wewnętrzne ściany, 
• Zamontowano nowe okno, drzwi  

i rynny, 
• Wyłożono kostką granitową wejście 

do kapliczki, 
• Nad wejściem zawieszono nowy 

krzyż. 
Serdecznie dziękuję wszystkim miesz-

kańcom i sponsorom, bez których ofiar-
ności nie udałoby się zrealizować tego 
dużego przedsięwzięcia. Szczególne po-
dziękowania należą się tym wszystkim 
mieszkańcom, którzy bez względu na po-
godę i porę dnia, nie szczędząc sił i zdro-

wia dzielnie pracowali, aby doprowadzić 
do tego, żeby nasza kapliczka jeszcze 
przez długie lata była najważniejszym  
i najpiękniejszym zabytkiem naszej miej-
scowości.  

Beata Nowak 

11 września w Łosiowie miało miejsce spotkanie polskich  
i niemieckich żołnierzy rezerwy w ramach programu EURO-
MIL, którego głównym założeniem jest umacniania współpracy 
i przyjaźni pomiędzy żołnierzami rezerwy z Niemiec, Czech  
i Rzeczpospolitej Polski. 

Spotkanie połączone było z pożegnaniem delegacji żołnierzy 
rezerwy Bundeswehry Landu Nadrenii Palatynatu z Mainz, oraz 
wykładem na temat 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Podczas tej uroczystości, mieszkaniec naszej gminy pan Kry-
stian Isański, wyróżniony został Honorowym Medalem EURO-

MILU za wkład pracy na 
rzecz umacniania przyjaźni 
pomiędzy żołnierzami re-
zerwy z Republiki Czech, 
oraz za wzorowe prowa-
dzenia Koła Gminnego 
Związku Żołnierzy Rezer-
wy w Branicach. 

Serdeczne gratulacje. 

 

Redakcja 

Wyróżnienie dla mieszkańca naszej gminy 
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Jakubowicka Strefa Aktywności Społecznej 
We wrześniu zostały zakończone działania 

związane z rewitalizacją stawu strażackiego 
w Jakubowicach. Przez kilka miesięcy 
mieszkańcy naszej wioski pracowali w pocie 
czoła odnawiając obiekt. Dzięki dofinanso-
waniu ze środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich oraz Samorządu Woje-
wództwa Opolskiego udało nam się dokonać 
czegoś, co nie tak dawno wydawało się nie-
możliwe do zrealizowania. Rewitalizacja 
stawu odbywała się w kilku etapach. Naj-
pierw należało przygotować teren wokół 
zbiornika i posprzątać go z połamanych ga-
łęzi, kamieni oraz śmieci. Następnie wybra-
no muł, który gromadził się w stawie przez 
wiele lat. Po oczyszczeniu dna i brzegów 

można było przystąpić do prac zasadni-
czych. Dookoła stawu powbijano drewniane 
pale, brzegi obłożono włókniną i wysypano 
piaskiem. Tak przygotowany zbiornik napeł-
niono następnie czystą wodą. Na samym 
końcu odnowiono kamienny murek okalają-
cy teren i przymocowano do niego drewnia-
ne ławeczki. Brzegi stawu zostały obsadzone 
roślinami i ozdobione lampami solarnymi. 
W ten sposób, w ramach projektu Jakubo-
wicka Strefa Aktywności Społecznej, stwo-
rzyliśmy wspaniałe miejsce spotkań i wypo-
czynku. Dziękujemy serdecznie wszystkim 
osobom zaangażowanym w pomoc przy re-
witalizacji stawu i mamy nadzieję, że będzie 
to miejsce chętnie odwiedzane przez miesz-
kańców i nie tylko. 

Karolina Świerkosz 
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Urodziny Ziarenka 
We wtorek (6.10.2015) świętowaliśmy 5 urodziny naszej Pla-

cówki. Był to wyjątkowy czas dla nas wszystkich, ponieważ to 
już pięć lat dzielimy się dobrem z naszymi dzieciakami. 

Początkowo nasza świetlica znajdowała się w Klasztorze na-
szych branickich Sióstr Zakonnych. Tam też zaczęliśmy nasze 
świętowanie, które zapoczątkowała uroczysta Msza Święta  
w naszej intencji. Tę piękną Eucharystię odprawił ksiądz To-
masz, który równie chętnie odwiedza nas w Ziarenku. W upięk-
szeniu tej uroczystości pomogły siostry: Aneta i Sabina. Po 
Mszy Świętej udaliśmy się do „Starego Ziarenka” (bo tak je na-
zywamy) na dalszy ciąg świętowania. Nasze dwa torty wniosły 
najstarsze Ziarenka, czyli nasi wolontariusze, którzy są z nami 
od początku. Jeden upiekł nasz wolontariusz – Mateusz, a drugi 

był prezentem od Gminy Branice. Oba były przepyszne! Oprócz 
tortu, dostaliśmy również inny poczęstunek w postaci pysznych 
ciast, paluszków, czy też chipsów. Zabawa była przednia. Kolej-
nym punktem naszych urodzin było prezentowanie talentów 
przez dzieciaki. Kto by się spodziewał, że nasze Ziarenka kryją 
w sobie takie zdolności? Panująca atmosfera w tym wyjątko-
wym dniu była bardzo pozytywna i pogodna. Cieszymy się, że 
w naszej Placówce możemy pomagać dzieciom kształtować ta-
lenty i zainteresowania. Chcemy dalej wspólnie rozwijać to 
piękne dzieło, którym jest nasza placówka. Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim tym osobom, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły i przyczyniają się do tego, że nasze Ziarenko 
„rośnie”. 

Julia Pospiszyl 

Krzysztof Kaczmarzyk  
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Branice w dniu 24 września 2015 r. zostało wywie-
szone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do 

sprzedaży oznaczonej według: 
1. Działka nr 136/2 o pow. 0.0355 ha opisana w KW OP1G/-

00022699/3, położona w Jabłonce. 
2. Opis nieruchomości: 

− działka nr 136/2 jest zabudowana budynkiem użytkowym 
wolnostojącym, parterowym podzielonym na dwie części, 
do których są dwa niezależne wejścia. Powierzchnia użyt-
kowa budynku – 65,20 m2. Budynek wymaga kapitalnego 
remontu. Działka usytuowana jest w centralnej części wsi i 
sąsiaduje z typową zabudową zagrodową. Występuje 
uzbrojenie - sieć wodna i elektryczna. Działka ma kształt 
prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Dojazd z drogi 
gminnej o nawierzchni asfaltowej.  

3. Wartość nieruchomości - 19.845,00 zł netto. 
4. Wadium: - 1.985,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie 
na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki . 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA  

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Branice w dniu 24 września 2015 r. zostało wywieszone 
obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży 

oznaczonej według: 
1. Działka nr 134 o pow. 0.2131 ha opisana w KW OP-

1G/00022699/3, położona w Jabłonce. 
2. Opis nieruchomości: 

− działka nr 134 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 
wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. Po-
wierzchnia użytkowa budynku – 89,30 m2. Budynek wymaga 
bardzo dużego remontu kapitalnego lub rozbiórki. Działka 
usytuowana jest w centralnej części wsi i sąsiaduje z typową 
zabudową zagrodową. Występuje uzbrojenie - sieć wodna, 
elektryczna i ogrzewanie piecowe. Działka ma kształt regular-
nego wielokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Dojazd z dro-
gi gminnej o nawierzchni asfaltowej. 

3. Wartość nieruchomości - 38.968,00 zł brutto. 
4. Wadium: - 3.897,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na ła-
mach gazety lokalnej: Informator Branicki . 

Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni. 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

Zbiórka popiołu ! 
Informacja dla mieszkańców domów jednorodzinnych. 

Przypominamy mieszkańcom, że od miesiąca października zbieramy osobno popiół w kontenerach, a odpady 

zmieszane umieszczamy w czarnych workach. Firma Naprzód wyposaży każdego mieszkańca, przy wywozie 

kontenerów w czarny worek. Odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 
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We wrześniu 2015r. 
Urodzili się 

1. Kodura Jan - Branice. 
2. Konik Kajetan - Boboluszki. 
3. Baron Nikodem - Jakubowice. 
4. Młynarczyk Nadzieja - Posucice. 
5. Szpak Stefan - Branice. 
6. Herbut Karol - Posucice. 
7. Pasieka Szymon - Boboluszki. 
8. Wojtuś Maksymilian - Włodzienin. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek 
1. Angelika Węgrzyn (Branice) – Tomasz 

Podanowski (Branice). 
2. Małgorzata Suchodolska (Uciechowice) – 

Aleksander Szwiec. 
3. Michał Węgrzyn (Wysoka) – Leus Malwina. 
4. Roman Moritz (Włodzienin) – Krystyna 

Mgłowska. 
5. Elżbieta Drewicz (Boboluszki) – Mateusz 

Bojkowski (Boboluszki). 
6. Agnieszka Omachel (Bliszczyce) – Tomasz 

Łuczyński. 
7. Marek Pasieka (Boboluszki)- Sylwia Świerk 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Giermala Jerzy - lat 82, Wódka. 
2. Szauro Aleksander – lat 92, Branice. 
3. Sadrak Piotr - lat 61, DPS Dzbańce. 
4. Blicharz Zdzisław - lat 66, Włodzienin-

Kolonia. 
5. Sobczyńska Kazimiera - lat 77, Boboluszki. 
6. Gebauer Waldemar - lat 75, Dzbańce-

Osiedle. 
7. Czwonda-Siedlecka Kazimiera - lat 79, DPS 

Boboluszki. 
8. Rus Elżbieta - lat 88, Gródczany. 
9. Pachuł Tadeusz - lat 64, Michałkowice. 
10. Stachowicz Robert - lat 46, DPS Dzbańce. 

Cześć Ich pamięci ! 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest 6726 mieszkańców,  
w tym 3457 kobiet. 

We wrześniu 2014 r. było nas 6764 osób. 

OFERTA ZATRUDNIENIA 
SZPITAL W BRANICACH  

Z  A  T  R  U  D  N  I: 
− OSOBĘ POSIADAJĄCA WIEDZ Ę I DOŚWIADCZENIE 

W ZAKRESIE OGRODNICTWA, 

ORAZ 
−

 OSOBĘ POSIADAJĄCĄ UMIEJĘTNOŚCI I DO ŚWIAD-
CZENIE W ZAKRESIE MODELARSTWA.  

DANE KONTAKTOWE: 
tel. 077/403-43-07 
lub e-mail: sws.kadry@op.pl 

„LOTERIA PARAGONOWA”  
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach informuje, iż 01 października 

2015r. rozpoczyna się jeden z priorytetowych projektów edukacyjnych  
Ministerstwa Finansów loteria paragonowa.  

Głównym celem loterii jest uświadomienie obywatelom dokonującym zakupów 
towarów lub usług, że w kwocie, jaką zostawiają, np. w sklepie, w barze, u fryzjera, 
na stacji benzynowej, zawarte są podatki a co za tym w interesie każdego z nas jest 
uzyskanie od przedsiębiorcy paragonu - dowodu uczciwie dokonanej transakcji. 
Projekt ten ma uświadomić Polakom, ze paragon to nie tylko potwierdzenie zakupu 
ułatwiające reklamację, ale również dowód na to, ze podatek który uiszczamy zo-
stanie odprowadzony do budżetu państwa.  

Branie paragonu to wspieranie uczciwej konkurencji i walka z szarą strefą, a co za 
tym idzie większe dochody do budżetu, z którego finansowane są szkoły, szpitale, 
drogi i inne cele publiczne, jak i korzyść w przypadku wygranej w loterii. 

Loteria będzie prowadzona przez okres 12 miesięcy, z uwzględnieniem co kwar-
tał jednej, szczególnie premiowanej branży. Uczestnikami loterii mogą być jedynie 
osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy z nich będzie mógł zarejestrować dowolną 
liczbę paragonów, przy czym każdy paragon musi być wystawiony na kwotę co naj-
mniej 10 zł.  

Zgłoszenie udziału w loterii wymaga zarejestrowania na specjalnej stronie 
www.loteriaparagonowa.gov.pl.  

Co miesiąc można wygrać nagrodę główną I stopnia - samochód Opel Astra; na-
grody II i III stopnia - laptopy, tablety oraz tablet dla osoby, która wystawiła para-
gon, którego posiadacz wygrał nagrodę I stopnia. Raz na kwartał można wygrać na-
grodę specjalną - samochód Opel Insignia, losowaną tylko dla paragonów z wybra-
nej branży usługowej w danym kwartale. 

Loteria paragonowa zakłada losowanie nagród głównych I stopnia  
i specjalnych na antenie telewizji - TVP Telewizja Regionalna.  

Losowanie nagród głównych I stopnia i nagród II stopnia w danym miesiącu od-
bywać się będzie spośród paragonów na zakup towarów i usług dokonanych i zare-
jestrowanych w miesiącu poprzednim. Losowanie nagród specjalnych odbywać się 
będzie spośród paragonów za zakup usług w wybranej branży premiowanej doko-
nanych i zarejestrowanych w kwartale poprzedzającym miesiąc losowania. Reje-
stracja paragonów będzie możliwa już od 01 października, a pierwsze losowanie 
nagród odbędzie się 16 listopada na antenie TVP Regionalna. 

Jednocześnie informuje się, iż na terenie Urzędu Skarbowego w Głubczycach do-
stępne są ulotki informacyjne pn. „Narodowa Loteria Paragonowa” (do pobrania aż 
do wyczerpania zapasów). Wszystkie informacje o zasadach loterii dostępne są na 
stronie internetowej  www.loteriaparagonowa.gov.pl . 


