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Min ął rok  
Szanowni Państwo!  
Już minął rok, odkąd obdarzyliście 

mnie swoim zaufaniem, wybierając na 
wójta Naszej gminy. Nie ukrywam, że 
był to dla mnie zarazem fascynujący 
rok, ale i bardzo trudny. Z jednej stro-
ny - ogrom pracy i spraw do uporząd-
kowania, z drugiej zaś - mnóstwo no-
wych, ciekawych doświadczeń, wiele 
spotkań z Wami i wynikających z nich 
nowych wyzwań i pomysłów. To dzię-
ki Wam przekonałem się po raz kolej-
ny, że tylko słuchając ludzi, można 
usłyszeć  czego tak naprawdę 
potrzebują. Dzięki temu, mam 
nadzieję, unikną łem chybionych 
przedsięwzięć i inwestycji, starając się 
w miarę możliwości i posiadanych 
środków realizować wizję Gminy 
Branice, przedstawioną w moim 
programie wyborczym – jako 
radosnego, przyjaznego miejsca do 
mieszkania i pracy.  

Pamiętajcie, że o tym co należy zro-
bić, nie decyduję sam, w swoim gabi-
necie, tylko słucham Waszych próśb  
i sugestii, a następnie, w miarę możli-
wości i posiadanych środków, próbuję 
naprawiać często wieloletnie zaniedba-
nia i działać zgodnie z Waszymi ocze-
kiwaniami.  

Chcę Państwu krótko przedstawić, 
czym zajmowałem się przez ostatni 
rok, pokazać zastaną sytuację finanso-
wą, prawną i organizacyjną, a także 
przybliżyć plany i zamierzenia na nad-
chodzący rok.  

Za jedno z najważniejszych osiągnięć 
mijającego właśnie roku na stanowisku 
wójta, mogę uznać proces konsolida-
cji zadłużenia, co było ewenementem 
w woj. opolskim. Ten nowatorski pro-
ces pozwolił nam zmniejszyć zadłuże-
nie gminy, co umożliwi w przyszłości 
wniesienie wkładu własnego do reali-
zacji projektów unijnych. Nasze zobo-
wiązania zmniejszą się na koniec br. do 
poziomu 5,9 mln zł. z 7,5 mln zł. łącz-
nych zobowiązań z tytułu wcześniej 
podjętych decyzji, które miała gmina  
w momencie, kiedy rok temu 
podejmowałem pracę jako Wójt Gminy 
Branice.  

Kolejnym problemem był brak ja-
kichkolwiek projektów technicznych, 
pozwalających na aplikowanie o środki 
zewnętrzne (w tym dofinansowania 
unijne). W tym momencie mamy już 
dokumentacje techniczne dot. inwesty-

cji, na które ruszą pierwsze nabory  
w grudniu br. i I kwartale 2016 r., a ko-
lejne 3 są na końcowym etapie realiza-
cji. 

Pomysłem cieszącym się dużym zain-
teresowaniem są wprowadzone przez 
mnie bezpłatne porady prawne dla 
mieszkańców. 

Wiadomo, że żeby wydajnie i efek-
tywnie pracować, potrzebne są dobre 
narzędzia i organizacja. Niestety, orga-
nizacja pracy, jej schemat, zakresy 
obowiązków i wykorzystanie potencja-
łu pracowników Urzędu Gminy były – 
łagodnie mówiąc – dalekie od popraw-
nych. Wiele, z istniejących wcześniej 
procedur i zasad, było nie przestrzega-
nych – w szczególności tych, które do-
tyczyły oświaty, kultury i sportu. Po-
przez skuteczny audyt i analizę sytuacji 
udało się wiele nieprawidłowości wy-
eliminować. Stworzyłem referat ds. 
promocji i pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, co z pewnością przyniesie 
oczekiwane efekty – już w tej chwili 
wiem, że pierwsze działania w tym ob-
szarze – choćby nadanie nowego stylu 
Informatorowi Branickiemu, czy świą-
teczna, świetlna wizualizacja Branic,  
a także profil gminy na FB spotykają 
się z Państwa aprobatą. Jesteśmy także 
w zaawansowanym stanie prac nad 
przygotowaniem kilku projektów do 
dofinansowania ze środków zewnętrz-
nych natychmiast, jak tylko zostaną 
otwarte nabory. 

W ciągu ostatniego roku z pewnością 
zauważyliście Państwo już zmiany  
w UG – podyktowane były one przede 
wszystkim koniecznością osiągnięcia 
wymaganych standardów pracy i jej 
skuteczności oraz sprawnej obsługi in-
teresantów. Wprowadziłem bezwzględ-
ną zasadę oszczędności wydatków na 
funkcjonowanie administracji – 
oszczędzanie zaczęliśmy od siebie, tak 
by jak najwięcej środków zostało na 
konieczne w gminie inwestycje. W na-
stępnym roku planuję powołanie kolej-
nych referatów, które usprawnią funk-
cjonowanie urzędu m.in. poprzez skon-
centrowanie odpowiedzialności na oso-
bach kierowników, a nie rozbijanie jej 
na poszczególnych pracowników na sa-
modzielnych stanowiskach. Planowane 
jest również wprowadzenie elektro-
nicznego obiegu dokumentów oraz 
przeniesienie kasy w UG z II piętra na 
parter, w celu zapewnienia maksymal-

nego komfortu obsługi, ze szczegól-
nym uwzględnieniem osób starszych  
i niepełnosprawnych. 

Inne zmiany w istniejącej infra-
strukturze , którymi możemy pochwa-
lić się w ostatnim roku to: 
− kompletny remont toalet przy base-

nie i zakup nowej zjeżdżalni dla 
dzieci, 

− zakończenie budowy kanalizacji  
w Boboluszkach, co kosztowało nas 
ponad 2 mln zł., z czego 500 tys. zł. 
pozyskaliśmy ze środków unijnych, 

− wymiana pokrycia dachowego na 
budynku socjalnym w Bliszczycach 
oraz na świetlicy w Wiechowicach, 
a także naprawa dachów oraz ry-
nien w budynkach przedszkoli  
w Branicach i Bliszczycach,  

− rozpoczęty został proces rewitaliza-
cji oświetlenia na energooszczędne, 
przy czym nowe oświetlenie będzie 
stylizowane na zabytkowe, a także 
proces wymiany tablic informacyj-
nych na terenie gminy, 

− zakupiono specjalistyczny samo-
chód do usuwania awarii wodno – 
kanalizacyjnych,  

− zakupione zostały nowe kosze na 
śmieci, a także pierwszy raz w gmi-
nie zamontowano pojemniki na psie 
odchody, 

− współpraca ze Starostwem Powiato-
wym w Głubczycach zaowocowała 
zaś remontem drogi w Gródczanach 
oraz przepustów drogowych w Le-
wicach i pomiędzy Jędrychowicami 
a Lewicami. W sferze aktywizacji 
społeczeństwa oraz wzbogacania 
życia kulturalnego też mogę powie-
dzieć o kilku sukcesach – w mijają-
cym roku odbyła się inauguracja  
I Dziecięcego Międzynarodowego 
Parlamentu, a także zostały zapo-
czątkowane obchody Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka. Zorganizo-
waliśmy również cykl szkoleń  
z podstaw obsługi komputera dla 
pokolenia 50 + oraz powstała Bra-
nicka Akademia Rozwoju, dzięki 
której nasza młodzież mogła uczest-
niczyć w zajęciach z rozwoju osobi-
stego, a także uczyć się obsługi 
komputera, języka angielskiego czy 
pisania biznesplanu. 

Mimo, że minął dopiero rok, wiele 
już udało się osiągnąć i Nasza gmina 
już wygląda inaczej, a uwierzcie mi raz 
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jeszcze, że będzie lepiej. Przede mną 
wiele wyzwań i realizacji wielu 
planów, oczywiście wspólnie z całą 
ekipą UG. Co będziemy robić w 2016 
roku? 
1) Oprócz tego, co już wcześniej Pań-

stwu przedstawiłem – przede 
wszystkim czeka nas największe 
wyzwanie w historii gminy, jakim 
będzie skanalizowanie Branic. Od 
lat zwlekano z tą inwestycją  
i w końcu znaleźliśmy się w sytu-
acji bez wyjścia, gdzie zmuszeni 
widmem ewentualnych kar, musimy 
niezwłocznie zrealizować tą inwe-
stycję. Wartość kosztorysowa prac 
szacowana jest na ponad 18 mln zł 
netto!  

2) Kolejne wyzwanie to remont gmin-
nych obiektów sportowych. W 
2016 r. zaczynamy od modernizacji 
stadionu gminnego w Branicach. 
Posiadamy już projekt stadionu, a 
wniosek o dofinansowanie inwesty-
cji zamierzamy złożyć w momencie 
uruchomienia środków, planowane 
na luty 2016 r. W kolejnych latach 
remontować będziemy kolejne bo-
iska sportowe naszych LZS-ów, 
które od lat nie były modernizowa-
ne.  

3) Rozpoczynamy również cykliczne, 
coroczne modernizacje dróg 
transportu rolnego. Jako pierwsza 
zostanie wyremontowana droga we 
Włodzieninie i o jej dofinansowanie 
będziemy aplikować już w grudniu 
br., właśnie kończona jest doku-
mentacja projektowa. 

4) Jesteśmy również na etapie tworze-
nia projektu remontu parku  
w  B r a n i c a c h  p o d  t z w . 
„grzybkiem” oraz remontu daw-
nego budynku USC pod kątem 
stworzenia centrum kultury, strefy 
dla osób z pokolenia 50 +, fitness 
clubu i siłowni. 

5) Uaktualniamy obecnie plany projek-
towe placów zabaw w poszczegól-
nych miejscowościach, w związku z 
małą liczbą dzieci, łącząc je  
z tzw. „zielonymi siłowniami”  
i miejscami odpoczynku w kom-
pleksowo wyposażone miejsca 
spotkań mieszkańców, by móc być 
gotowym na sięganie po środki unij-
ne – jak tylko pojawią się takie 
możliwości. 

6) Chcemy również stopniowo, ale 
systematycznie, poprawiać estetykę 
naszych szkół i przedszkoli,  

a także doposażyć je w nowoczesne 
wyposażen ie  i  pomoce dy 
daktyczne. 

7) Ważne jest stworzenie własnej, 
gminnej ekipy naprawczej oraz za-
kup samochodu, którym ta ekipa bę-
dzie mogła przemieszczać się na 
miejsce remontu czy awarii. 

8) Planowany jest zakup ciągnika oraz 
specjalistycznej kosiarki drogowej, 
dzięki której będziemy niezależni, 
jeżeli chodzi o koszenie poboczy. 
Wreszcie będziemy w stanie szybko 
i samowystarczalnie kosić pobocza i 
rowy. 

9) Rozpoczniemy rewitalizację gmin-
nych przystanków, która będzie po-
legała nie tylko na wymianie znisz-
czonych przystanków na nowe, ale 
również na umieszczeniu na każ-
dym z nowych obiektów wizualiza-
cji elementów charakterystycznych 
dla gminy Branice. 

10)Do finału dobiega również sprawa 
pozyskania terenu sąsiadującego  
z UG Branice, a sami wiecie jak 
bardzo jest on niezagospodarowany 
(tzw. parking i droga przy 
„Biedronce”), a niesie ze sobą 
wiele możliwości. 

11)Nawiązaliśmy ścisłą współpracę  
z Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
bo chcemy żeby remont drogi  
i chodników na terenie Branic był 
priorytetem.  

12)Chcemy również przeprowadzić 
szeroką promocję naszych gmin-
nych przedsiębiorców w prasie 
przygranicznych miejscowości, by 
zachęcić naszych południowych są-
siadów do robienia zakupów i ko-
rzystania z usług przedsiębiorców  
z Naszej gminy. 

13)Jest jeszcze wiele mniejszych rze-
czy, które planujemy zrealizować  
w 2016 r., np. wymiana pokrycia 
dachowego budynku po byłej szkole 
w Wysokiej, itp., ale nie sposób w 
j e d n y m  a r t y k u l e  n a p i s ać  
o wszystkim.  

14)Ale jest także jeszcze wiele innych 
potrzeb - brakuje ośrodka kultury, 
boisk wielofunkcyjnych, a basen  
w Branicach zagrożony był wizją 
zamknięcia przez Sanepid (by basen 
przetrwał potrzeba ponad 1 mln zł, 
a jego dalsza modernizacja jest ko-
nieczna i jest na liście moich priory-
tetów). Na bieżąco w miarę urucha-
mianych środków, będę wprowa-
dzał zmiany w planach na kolejne 

lata, abyśmy za 3 lata nie powie-
dzieli, że przespaliśmy swój czas. 

Jako, że nie tylko materialnymi war-
tościami żyje człowiek, planujemy 
również organizację szeregu imprez  
o charakterze kulturalnym i sporto-
wym. Będziemy o nich informować na 
bieżąco, największymi imprezami  
w 2016 r. będą: II Mi ędzynarodowy 
Dzień Dziecka i Dożynki Powiatowo-
Gminne we Włodzieninie. A już na 
przełomie stycznia i lutego planujemy 
dużą imprezę dla naszych seniorów. 

Jestem do Waszej dyspozycji  
w każdy dzień tygodnia. Nie mam 
ustalonych dyżurów w wybrany dzień 
tygodnia i przyjmuję Was zawsze, jeże-
li nie mam akurat innych obowiązków 
czy umówionych wcześniej spotkań. 
By nie narażać Państwa na stratę czasu, 
każdy może umówić się na spotkanie 
telefonicznie u sekretarki, zaś na 
stronie UG publikuję swój kalendarz 
(zakładka: Urząd Gminy – Kontakt z 
Wójtem) – tak, żeby było Państwu 
łatwiej wybrać dogodny termin.  

Proszę zgłaszajcie mi swoje potrze-
by, swoje uwagi co działa źle, co wg 
Was należy zrobić, żeby żyło nam się 
lepiej. Zgłaszajcie to mnie osobiście,  
e-mailem czy w wersji papierowej. 
Pewnie nie wszystko uda się w ciągu 
najbliższych 3 lat zrobić, ale na pewno 
uda się wiele, a już na pewno nie uda 
się naprawić rzeczy, o których ja  
i moi pracownicy nie wiemy. To Wy – 
życzliwi dla mnie i moich działań, da-
jecie mi codziennie siłę napędową do 
podejmowania kolejnych działań  
i wyzwań. Przed nami kolejne lata, pro-
szę - pomagajcie mi i wspierajcie jak 
do tej pory, a dzięki Waszej życzliwo-
ści i zaangażowaniu oraz potrzebnej też 
konstruktywnej krytyce i logicznych ar-
gumentach przeciw, z pewnością uda 
nam się wspólnie rządząc wiele 
osiągnąć. Zrobię wszystko, żeby nie 
z a w i eś ć  W a s z e g o  z a u f a n i a ,  
a Branice stawały się coraz lepszą 
gminą, żebyśmy z dumą mogli mówić, 
że to Nasza gmina. 
Życzę Wam wszystkim radosnych, 

pogodnych Świąt Bożego Narodze-
nia, spędzonych w prawdziwie rodzin-
nej atmosferze, a nadchodzący Nowy 
Rok niech przyniesie nam jak najwięcej 
spełnionych marzeń i spokoju w życiu 
codziennym. 

Wójt Gminy Branice 

Sebastian Baca 
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III Pałacowe Polsko-Czeskie  
Kolędowanie w Wysokiej 

12 grudnia 2015 r. w Pałacu w Wysokiej odbyło się III Pałaco-
we Polsko-Czeskie Kolędowanie w Wysokiej. Tym razem,  
w związku z pracami konserwatorskimi w pałacu, cała impreza 
odbyła się w Galerii Spichlerz. Na piętrze Galerii odbył się rów-
nież finisaż wystawy fotografii Pana Szymona Wiatr, której 
wernisaż odbył się w tym samym miejscu podczas Europejskich 
Dni Dziedzictwa we wrześniu br. 

Osoby zainteresowane tym, jak wygląda obecnie wnętrze pała-
cu, mogły zwiedzać obiekt z przewodnikiem w godz. 16.45,  
17.45 i 18.45.  

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali wspólnie, gospodarz  
i organizator spotkania - Pan Igor Machnik, Przewodniczący Ra-
dy Gminy Branice – Pan Mariana Fuczek, oraz w zastępstwie 
nieobecnego z powodu wyjazdu służbowego Wójta Gminy Bra-
nice, małżonka wójta Pani Justyna Baca.  

Licznie przybyłych gości czekało wiele atrakcji, m.in. występy 
dzieci i młodzież branickich szkół i przedszkoli, grupy wokalnej 
„SZAG” i recital Dominiki Sozańskiej. 

Oprawę muzyczną na spotkaniu zapewnił, podobnie jak  
w ubiegłym roku, zespół „Zazik”, który zaprezentował całkiem 
spory repertuar utworów własnych, jak i covery znanych arty-
stów, a Pan Wiesław Janicki, główny wokalista zespołu, niemal-
że stracił głos pod koniec imprezy. Zespół „Zazik” akompanio-
wał również innym wykonawcom. Wszystkie występy artystów 
– tych małych i większych, spotykały się z entuzjastycznym 
wręcz przyjęciem słuchaczy. Podczas wykonywania kolęd przez 

chóry z Polski i Czech zapanował świąteczny nastrój, a do śpie-
wów przyłączali się również słuchacze. Ostatecznie konkurs 
chórów zakończył się sprawiedliwym remisem, bo wszyscy 
uczestnicy dali z siebie wszystko i zabawa była przednia, a to 
jest przecież najważniejsze.  

Goście w trakcie imprezy mogli skorzystać z oferty wystaw-
ców, którzy rozmieścili swoje stanowiska na parterze Galerii 
Spichlerz. Przeważała oczywiście tematyka związana ze święta-
mi Bożego Narodzenia, pojawiły się więc szopki, choinki, stro-
iki, kartki świąteczne, anioły, dekoracje stołu świątecznego,  
a posilić można się było świątecznymi ciasteczkami i pysznym 
barszczem z uszkami. Wśród innych propozycji oferowano 
m.in. miody, warzywa, różne artykuły wystroju wnętrz, włócz-
kowe maskotki i czapki dla dzieci. 
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Uczestnicy konkursu rysunkowego na temat „Mój Mikołaj”, 
ogłoszonego przez Wójta Gminy Branice, zostali uhonorowani 
dyplomami, nagrodami rzeczowymi i upominkami. Prace zosta-
ły podzielone na 2 kategorie wiekowe, w których przyznano po 
3 zwycięskie miejsca i po 3 wyróżnienia. W kategorii wiekowej 
4-8 lat podział nagród wyglądał następująco: I miejsce – Milen-
ka Ball, II – Milenka Tokarz, III – Klaudia Głowacka, zaś rów-

norzędne wyróżnienia otrzymali: Amelia Sak, Stasio Sak i Jakub 
Żakowski. Podział nagród w kategorii wiekowej 9-12 lat: I miej-
sce – Domika Pączko, II – Mateusz Żakowski, III – Zuzanna 
Proskurnicka, a wyróżnienia otrzymali: Aleksander Pączko, Mi-
lena Telega i Katarzyna Żakowska.  

Organizator imprezy, Pan Igor Machnik rozlosował również 
wśród uczestników imprezy upominki w loterii - tradycyjnej już 
dla pałacowych imprez.  

III Pałacowe Polsko-Czeskie Kolędowanie w Wysokiej zakoń-
czył niesamowity występ Teatru Ognia Nam-Tara, tym razem na 
piętrze Galerii Spichlerz. W momencie kiedy zastanawiali śmy 
się, czy tancerze „nie puszczą budynku z ogniem”, ciemności 
spichlerza rozświetliły przepiękne stroje święcące dzięki zasto-
sowaniu neonowych elementów oraz neonowe gadżety używane 
przez tancerzy. Tym razem nie był to bowiem Fire Show z za-
stosowaniem ognia, tylko Light Show, czyli widowisko świetlne 
w rytm muzyki z użyciem świecących akcesoriów. Występ  
z pewnością na długo pozostanie w pamięci gości imprezy,  
a stali bywalcy będą zastanawiać się czym za rok nas zaskoczy 
Nam-Tara. 

Redakcja 

Podziękowanie 
Mieszkańcy gminy Branice, wysiedleni z Budyłowa, Buska, Kozłowa i innych miejscowości  

tamtego rejonu, składają serdeczne podziękowania ks. proboszczowi parafii NMP  
w Branicach, Jarosławowi Dąbrowskiemu, za mszę św. odprawioną w dniu 14 listopada 2015r  

w 70-rocznicę Wysiedlenia z Kresów Wschodnich. 
                                                    W imieniu przesiedlonych mieszkańców  
                                                       wymienionych miejscowości 
                                                              Józef Górny 
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Święty Mikołaj odwiedził Branice 
6 grudnia to szczególny czas, kiedy wszyscy ludzie na całym 
świecie czekają na prezenty od Św. Mikołaja - oczywiście nie 
tylko dzieci, ale i dorośli. I chyba w związku z tym natłokiem 
obowiązków, do Branic w tym roku zawitał dopiero 7 grudnia. 
Niemniej, dzięki przepełniającej Św. Mikołaja dobroci i radości, 
nie tylko wszyscy zapomnieli o drobnym spóźnieniu, ale udało 
się jeszcze Mikołajowi przekonać do pomocy 3 osoby,  
w tym Wójta Gminy Branice.  

Mikołaj wraz z pomocnikami przechadzali się ulicami Branic, 
witając się z mieszkańcami, składając im życzenia i częstując 
słodyczami.  

Cała czwórka odwiedziła również kolejno: Publiczne Przed-
szkole w Branicach, Katolickie Przedszkole w Branicach, Ze-
spół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach, Oddział Publicznego 
Przedszkola w Bliszczycach i na zakończenie jeszcze Oddział 
Publicznego Przedszkola w Wysokiej.  

Niestety Św. Mikołaj spieszył się do innych grzecznych dzieci  
i dorosłych, więc nie zdążył może odwiedzić wszystkich grzecz-
nych mieszkańców Gminy Branice, ale obiecał, że odwiedzi nas 
znów w przyszłym roku, może nawet zdąży na czas… 

Redakcja 
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21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego 
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w piątek 20 listopada, 

odbyło się spotkanie Wójta z pracownikami Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Branicach, po którym wspólnie udali się do Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 
na zaproszenie kierownika tej placówki - Pani Bożeny Zimnej. 

W obchodach wzięli udział pracownicy i wychowankowie ŚDS, 
pracownicy PCPR Głubczyce oraz OPS Branice, Baborów  
i Głubczyce, z których obszarów działania pochodzą podopiecz-
ni tej placówki. Główna część obchodów - przedstawienie  

w wykonaniu podopiecznych Domu Samopomocy, dostarczyło 
uczestnikom spotkania wielu emocji, a artyści z terenu Gminy 
Branice grali w nim jedne z głównych ról. 

W imieniu Wójta Gminy Branice, wszystkim pracownikom 
socjalnym oraz pozostałym pracownikom z sektora pomocy spo-
łecznej (niezależnie od miejsca pracy - w OPS, DPS, ZOL czy  
w szpitalu), składamy podziękowanie i wyrazy uznania za co-
dzienną, niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę. Życzymy, 
aby codzienny trud oraz wzorowe wykonywanie obowiązków 
służbowych stale dostarczały satysfakcji zawodowej i osobistej, 
a dodatkową nagrodą były uznanie i szacunek! 

Redakcja 

Wizyta Mikołaja w Lewicach 
6.12.2015 r. w Lewicach, w Świetlicy Wiejskiej, zostało zor-

ganizowane dla dzieci spotkanie z Świętym Mikołajem. Pomy-
słodawcą, i głównym organizatorem tej bardzo udanej imprezy 
była sołtys Lewic, Małgorzata Apostel wraz z Radą Sołecką. 
Przed przybyłym św. Mikołajem, dzieci pragnęły zaprezentować 
się z jak najlepszej strony. Można więc było usłyszeć w ich wy-
konaniu popisy wokalne jak i recytacje różnych wierszyków. 
Nagrodą za te występy były słodkie niespodzianki. Mikołaj ob-
darowywał dzieci również prezentami, które zostały dostarczone 
przez rodziców. Po otrzymaniu prezentów, przyszedł czas na 
wspólne śpiewanie kolęd oraz na pyszny poczęstunek w postaci 
ciastek, owoców, ciepłych i zimnych napoi. Sołtys oraz Rada 
Sołecka serdecznie dziękują za przybycie wszystkim dzieciom 
oraz Świętemu Mikołajowi. 

Sołtys wsi - Małgorzata Apostel 
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W weekend 14-15 listopada br. w sali gimnastycznej Samo-
dzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Branicach za zgodą dyrekcji rozgościła się Śląska 
Grupa TT skupiająca modelarzy kolejowych w skali 1:120. Kil-
kunastoosobowa grupa modelarzy zjechała z różnych stron Ślą-
ska, by w trakcie dwudniowej imprezy dać pokaz dla mieszkań-
ców Branic i okolic. Modelarze ustawili w sali gimnastycznej 
ponad pięćdziesięciometrową makietę modułową ze stacjami  
i bocznicami. 

Pan Adrian Panna, który w tym pokazie pełnił funkcję koordy-
natora (funkcję tą w każdym pokazie pełni ktoś inny) powie-
dział: Prezentowana makieta zbudowana jest z modułów, które 
każdy z modelarzy buduje u siebie w domu. Wszystkie modele  
i makiety prezentowane w ramach pokazu wykonane są w skali 
1:120, czyli w wielkości modelarskiej TT. Makiety zbudowane są 
zgodnie z określonymi normami w Polsce zwanymi 
„sTTandard”, co pozwala na ich połączenie i wspólną zabawę 
nawet w międzynarodowym gronie. Daje to niezwykłe możliwo-
ści aranżacyjne. Nawet na tym pokazie korzystamy z modułów 
kolegów, którzy z różnych przyczyn nie mogą dziś z nami być. 
Każdy pokaz organizujemy w pewnej epoce. Tu pokazujemy ta-
bor kolejowy z V-VI Epoki, czyli z lat 1990 do współczesności  
(w modelarstwie kolejowym jest VI epok). Ruch pociągów odby-
wa się zgodnie z rozkładem jazdy. Powstaje on jednorazowo dla 
konkretnego ustawienia makiet, jeszcze na długo przed pokazem. 
Upływ czasu na makiecie odmierzają specjalne zegary modelar-
skie, pracujące kilka razy szybciej niż te normalne. Dzięki temu 
w ciągu kilku godzin odtwarzany jest ruch pociągów zapisany  
w jednodniowym rozkładzie jazdy. 

Modele taboru kolejowego użyte w czasie tego pokazu to  
w większości modele seryjne, które kupowane są w specjali-
stycznych sklepach modelarskich, odpowiadające rzeczywistym 
składom kolejowym, kursujących po torach Polski i Niemiec. 
Każdy z modelarzy często nadaje swoim modelom własny 
„sznyt”, może to być specjalna grafika, bądź modele są 

„patynowane” - pobrudzone jakby były w eksploatacji. Tabor 
typowo polskich producentów modelarze wykonują samodziel-
nie, poprzez różnego rodzaju techniki modelarskie fototrawie-
nie, odlewy żywiczne, a nawet wykorzystuje się nowoczesne 
techniki jak druk 3D, gdyż żaden z producentów seryjnych nie 
wykonuje rodzimych konstrukcji. Do sterowania modeli wyko-
rzystywany jest system sterowania cyfrowego DCC. Każdy mo-
del wyposażony jest w miniaturowy dekoder, który zasilany jest 
poprzez metalowe tory na modułach, wspólnie podłączonych do 
centrali zasilającej. Przy użyciu specjalnych manipulatorów 
„FREDi” maszyniści mogą regulować prędkość i kierunek jazdy 
pociągów, a także wywoływać dodatkowe efekty wizualne (jak 
zaświecenie świateł czy wydawanie dźwięków). 

Na pytanie o to jak uległ tej pasji p. Adrian powiedział: Mode-
larstwem zaraził mnie ojciec, a kolej zawsze mnie fascynowała. 
Wycieczki szkolne koleją, czy oglądanie pociągów kursujących 
w Czechach, to były początki fascynacji. Dziś dzięki tej pasji 
mogę sam budować własny kolejowy świat. Jest to także okazja 
do poznania ciekawych ludzi, zobaczenia różnych miejsc i bycia 
w grupie ludzi ogarniętych tym samym pięknym hobby. 

Dla zwiedzających to była świetna zabawa, w ciągu dwóch dni 
obejrzało pokaz kilkaset osób. Przychodzono na pokaz całymi 
rodzinami. Dziadkowie i wnuki jednako zafascynowani światem 
wykreowanym przez Śląską Grupę TT. Podziw budziła precyzja 
wykonania modeli i całej infrastruktury kolejowej oraz krajobra-
zu, a także sprawność, z jaką maszyniści, niekiedy kilkuletni, 
kierowali ruchem. Nic tylko patrzeć i podziwiać zapał oraz za-
angażowanie operatorów-modelarzy. Piękna pasja i na pewno 
niejeden ze zwiedzających odbył w trakcie tych dwóch dni sen-
tymentalną podróż do dzieciństwa i swoich kolejowych pasji. 

Hieronim Śliwiński 

Frajda dla małych i dużych, 
czyli pokaz miniatur kolejowych w branickim szpitalu 
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„Moc u śmiechu i radości” 
Zobaczyć ogromną radość na twarzy dziecka, tylko dlatego, że 

wspólnie z nim bawimy się, uczymy jest jak pozytywny za-
strzyk energii. Powodów do radości w naszym przedszkolu było 
bardzo wiele, pragniemy się nimi z Państwem podzielić. 

25 listopad w Domu Kultury w Głubczycach odbył się Festi-
wal Ekologiczno - Prozdrowotny, w którym wystąpiły przed-
szkolaki z naszego oddziału zamiejscowego w Dzbańcach. Ze-
spół „Jeżyki” zaprezentował się z piosenką pt. „Wielkie sprząta-
nie”. Świetnie dobrany utwór, charakteryzacja, scenografia,  
a przede wszystkim występ na wysokim poziomie dały efekt. 
Dzieci odniosły swój wielki sukces zdobywając I miejsce. 
Ogromne gratulacje dla najmłodszych. I tu możemy odnieść się 
do  naszego przedszkolnego motta: „Sukces zaczyna się  
w przedszkolu”….. . 

Miesiąc listopad nasze przedszkolaki zakończyły zabawą an-
drzejkową połączoną ze „Świętem pluszowego misia”. W tym 
dniu każde dziecko mogło przynieść do przedszkola swojego 
najukochańszego misia, który towarzyszył mu przez cały dzień 
we wszystkich zabawach. Już od wejścia do sal nasze przed-
szkolaki mogły odczuć niecodzienną atmosferę. Król Miś sie-
dział na tronie, a Panie przebrane za wróżki wprowadzały dzieci 
w świat wróżb i zabaw andrzejkowych. W tym dniu oprócz 
wróżb, zabaw tanecznych, nasi podopieczni mogli upiec prze-
pyszne kruche ciasteczka przedstawiające oczywiście misia. 
Tańczące iskierki radości, wywołujące ten najszczerszy uśmiech 
dziecka, spowodowały, że każde dziecko z uśmiechem na twa-
rzy wychodziło z przedszkola. W przyszłym roku na pewno za-
prosimy do przedszkola wszystkie najukochańsze misie, mi-
siaczki, miśki, małe i duże, białe i brązowe i wspólne się będzie-
my uczyć i bawić. 

W ramach zajęć tematycznych „List do Świętego Mikołaja” 
nasze przedszkole odwiedziła listonoszka pani Agata Nega. 
Opowiedziała dzieciom jaką drogę pokonuje list od nadawcy do 
adresata, jak wygląda jej dzień w pracy. Chętnie udzieliła odpo-
wiedzi na wszystkie nurtujące dzieci pytania m. in. dlaczego li-
stonosz odwiedza tylko niektóre domy? Co nosi w tak dużej tor-

bie? I tu dzieci mogły zobaczyć na własne oczy jak wygląda za-
wartość jej ciężkiej torby, przymierzyły czapkę i usłyszały pisk 
gwizdka, który odstrasza psy podczas dostarczania listów do od-
biorców. Na zakończenie spotkania dzieci poprosiły panią listo-
noszkę o „małą przysługę”, a mianowicie o dostarczenie listu, 
który wcześniej napisały do Św. Mikołaja. Teraz już mogliśmy 
być pewni, że list i zaproszenie na pewno trafi do adresata.  

I tak w pierwszym 
tygodniu grudnia do 
naszego przedszkola 
przybywa niezwykły 
gość…. Święty Miko-
łaj Dzieci od samego 
rana nadsłuchiwały 
dźwięku dzwonecz-
ków, które słychać by-
ło już z daleka  
i świadczyło to o tym, 
że do przedszkola 
zbliża się nikt inny, 
jak Święty Mikołaj we 
własnej osobie. Przed-
szkolaki były bardzo 
szczęśliwe, rozpro-
mienione, a kiedy zna-
lazły się blisko św. 
Mikołaja – troszkę za-
wstydzone. Oprócz 
pełnego prezentów worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo 
uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzecz-
ne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu. Na zakończenie 
Święty Mikołaj przy pomocy swojego pomocnika wręczył 
wszystkim przedszkolakom duże paczki, a w nich – dla każdego 
coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie za-
śpiewanymi piosenkami i wierszami. Oczekiwana cały rok wi-
zyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła 
naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo pozo-
stanie w pamięci wszystkich przedszkolaków, a niektórzy z nich 
już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej Jego wizyty. 

Każda uroczystość przedszkolna jest dobrą okazją do nawiązy-
wania bliższych kontaktów z rodzicami, powierzonych naszej 
opiece dzieci. Również taką okazją stała się zabawa integracyjna 
zorganizowana dla rodziców i przyjaciół Przedszkola Publiczne-
go we Włodzieninie. „Najważniejsza jest zabawa, dobry hu-
mor smaczna strawa” takie hasło towarzyszyło wszystkim 
uczestnikom zabawy integracyjnej. Każdy gość wieczoru dosko-
nale bawił się na parkiecie w rytm muzyki, a także integrował 
się podczas organizowanych zabaw. Taneczny krok, uśmiech, 
dobry humor towarzyszył gościom do wczesnych godzin poran-
nych. W tym miejscu pragniemy podziękować za pomoc, wspar-
cie oraz uczestnictwo w zabawie. 

Z niecierpliwością czekamy co przyniosą nam nadchodzące 
miesiące w przedszkolu… 

Na koniec w imieniu Przedszkolaków, Pracowników Publicz-
nego Przedszkola we Włodzieninie pragniemy złożyć wszyst-
kim życzenia: 
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia  
Wypełnia ciepłem wszystkie dni,  
A blask gwiazd przypomina, 
Że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć życzenie… 

Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń. 

Jolanta Domańska 
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Pasowanie na ucznia we Włodzieninie 
W środę 24 listopada w Szkole Podstawowej we Włodzieninie 

odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów pod hasłem 
- „Wreszcie nadeszła pora taka, by ucznia zrobić z przed-
szkolaka”.  

To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród 
uczniów, nauczycieli, a także rodziców. W dawnych czasach do-
konywano ceremonii pasowania, czyli przyjęcia do stanu rycer-
skiego poprzez trzykrotne uderzenie płazem miecza po ramieniu 
– nasi uczniowie zostali pasowani przez dotknięcie wielkim 
ołówkiem. 

Uczniowie klasy pierwszej wspomagani przez uczennice ze 
starszych klas przedstawili program artystyczny przygotowany 
pod kierunkiem swojej wychowawczyni – p. Małgorzaty Sawic-
kiej. Zaprezentowali zdobyte już wiadomości i umiejętności. Do 
naszej szkolnej społeczności przyjęto 20 uczniów. Uroczystość 
przebiegała w bardzo miłej atmosferze integrującej środowisko 
szkolne i domowe.  

Po części oficjalnej wszyscy udali się do klasy na słodki po-
częstunek. Przepyszne ciasta upiekły mamy, Panie: Kasia Wie-
czosek, Iwona Dębicka, Wioletta Sałacka, Wioletta Smoliniec, 
Anna Derwieczyńska, Kamila Stryszawiak, Anna Trzebuniak. 

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierw-
szakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły. 

Bożena Lewandowska 

23 listopada w Jakubowicach, obchodzono Dzień Świętego 
Marcina. W uroczystości, oprócz mieszkańców naszej wioski, 
uczestniczyły również dzieci z pobliskiej szkoły w Uciechowi-
cach. O godzinie 1430, spod świetlicy wiejskiej wyruszyła proce-

sja w kierunku kościoła. Na jej czele, zgodnie z tradycją, jechał 
na koniu święty Marcin ubrany w czerwone szaty. Towarzyszy-
ły mu dzieci niosące lampiony, strażacy i pozostali mieszkańcy. 
O godzinie 15 została odprawiona msza święta, po której wszy-
scy zostali zaproszeni na spotkanie przy ognisku. Można było 

skosztować rogalików upieczonych przez nasze panie, a także 
wypić herbatę lub kakao. Największą atrakcją była jednak moż-
liwość przejażdżki konnej, z której skorzystały zarówno dzieci 
jak i dorośli. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i zapra-
szamy za rok! 

Karolina Świerkosz 

Obchody Dnia Świętego Marcina w Jakubowicach 
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A w Ziarenku… 
Dzień Wolontariusza 

Dnia 5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy dzień wolon-
tariusza. Nasza Placówka również cieszy się obecnością wolon-
tariuszy, ich bezinteresowną pomocą, pracą, zaangażowaniem  
i poświęceniem. Tak naprawdę, to ich obecność ubogaca każdy 
dzień życia w Ziarenku i umożliwia rozwój tego dzieła. Z całego 
serca dziękuję każdej osobie, która dzieli się swoim sercem  
z naszymi dziećmi i młodzieżą. A są wśród nich: Pani Stasia 
Bobowska która dwa razy w tygodniu przygotowuje dla nas 
pyszne podwieczorki, Pan Mateusz Koziura – prowadzący zaję-
cia „Warsztaty małego artysty”, Pani Ania Dudziak – która z ca-
łą swoją załogą przygotowuje raz w miesiącu ciekawe wyzwa-
nia z terapii zajęciowej dla naszych dzieci; Pani Urszula Sipel-
Wiecha – która w tym roku realizuje program „Podręcznik kul-
turalnego turysty”. Pani Ania Kolanko nasza logopeda, która  
w pracy indywidualnej z dziećmi pomaga w poprawnym mó-
wieniu. W naszej Placówce swoim czasem i umiejętnościami 
dzieli się Pani Alicja Kołodziejska – fizjoterapeutka prowadząca 
indywidualne ćwiczenia korekcyjne oraz Pan Wojciech Koło-
dziejski odpowiedzialny za sekcje tenisa stołowego. Pani Jolanta 
Hawron – psycholog, w tym roku prowadzi zajęcia umożliwiają-
ce poznanie świata, uczuć i emocji. I nasza kochana młodzież 
gimnazjalna. To oni byli pierwszymi uczestnikami i wychowan-
kami naszego Ziarenka, a dzisiaj pomagają swoim młodszym 
kolegom. Paulina Herbut – prowadzi zajęcia rytmiczno muzycz-
ne, Krzysztof Kaczmarzyk i Julia Pospiszyl – wydobywają  
z dzieci zdolności teatralne na swoich zajęciach, Emilka Ciastoń 
i Jakub Żukowiecki – prowadzą zajęcia sportowe. Jest jeszcze 
Ania Zacharska i Wiktoria Gornig, które przyglądają się pracy 
wolontariuszy aby w przyszłości taką rolę społeczna też podjąć. 
Jacqueline Żukowiecka również świetnie odnalazła się wśród 
dzieci, pomagając im w odrabianiu lekcji. I cieszymy się, że za-
czynając od pracy wolontariusza, mogła rozpocząć staż w naszej 
Placówce. I oczywiście bez naszej Pani Agnieszki Surmy i Pani 
Basi Kraśnickiej – prowadzącej warsztat psychologiczny i Pani 
Karoliny Guni, która czuwa nad pracami biurowymi, nasze Zia-
renko byłoby bardzo ubogie. Dziękujemy też Ks. Tomaszowi 
Wieliczko za opiekę duchową nad naszą Placówką, za każdą od-
prawioną Eucharystię i modlitwę, w której wołał do Pana za na-
mi. 

Nasze dzieci wyróżniły wśród wszystkich wolontariuszy na-
szego Ziarenka Wolontariusza roku 2015/2016 a zostali nimi: 
Emilka Ciasto, Julia Pospiszyl, Pan Wojciech Kołodziejski. 

Dziękujemy.  
W dniu 7 grudnia na wspólnym spotkaniu wolontariuszy mo-

gliśmy wszyscy się spotkać i zobaczyć, co i jak dzieje się w na-
szym Ziarenku, oglądając film pt. „Wolontariusz”, w którym ak-
torami byli nasi wychowankowie. Przy dobrej herbacie i soku, 
pizzy i przepysznym torcie Pana Mateusza, wspólnie spędzali-
śmy czas. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, bo jak to po-
wiada jeden chłopiec z naszego Ziarenka: „Siostra by sobie sa-
ma nie poradziła z tym wszystkim…” i to są prawdziwe słowa.  

Dziękuję za cały ogrom pracy opiekuńczo – wychowawczej 
włożonej na rzecz naszych dzieci. Z sercem pełnym wdzięczno-
ści zwracam się do wszystkich naszych stałych darczyńców, 
którzy każdego miesiąca wpłacają pieniążki na konto oraz tym 
wszystkim osobom, które włączają się w akcję zbiórki do pu-
szek przeprowadzanej w każdą pierwszą niedzielę miesiąca  
w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brani-
cach i w kościele św. Józefa w Michałkowicach. Księdzu Janko-
wi Dąbrowskiemu wielkie Bóg zapłać za otwartość i życzli-
wość. 
Życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 

S.M. Agnieszka Plasło 

Spotkanie ze świętym z Miry  
Grudzień to czas 
o c z e k i w a n i a .  
W ten czas wpi-
suje się adwent 
przygotowujący 
nas na Boże Na-
rodzenie, w tych 
dniach także cze-
kamy na św. Mi-
kołaja, na spotka-
nie ze św. Bisku-

pem z Miry, który był tak dobry dla innych, obdarowując ich 
rzeczami, których najbardziej potrzebowali, że tradycja obdaro-
wywania siebie nawzajem upominkami przetrwała do dnia dzi-
siejszego. I mam takie wrażenie, że każdy człowiek mały czy 
duży – cieszy się, gdy zostanie obdarowany choćby małym pre-
zentem. Bo tu nie chodzi tylko o prezent – ale o to, co kryje  
w sobie ten gest, a mianowicie pamięć, przyjęcie, zauważenie  
i podzielenie się dobrem. Taki gest otwiera i przemienia. I choć 
mamy XXI wiek, a św. Biskup Mikołaj żył w III w., to pamięć  

o nim przetrwała, ponieważ w każdym z nas jest potrzeba dzie-
lenia się dobrem i miłością, jak również potrzeba otrzymania te-
go daru od innych. W naszym Ziarenku Św. Mikołaj też się za-
trzymał. Przyjechał ze swoimi aniołami z nieba. I muszę przy-
znać, że nasz święty Gość był bardzo zaskoczony i zbudowany 
naszymi Ziarenkami. Wykonane piosenki i wiersze o św. Miko-
łaju wzruszyły go bardzo, a na przygotowanych portretach od-
najdował dużo podobieństwa do siebie. Dziękujemy Świętemu 
Mikołajowi za miło spędzony z nami czas, za wspólną zabawę  
i modlitwę, a przede wszystkim za pamięć i prezenty. 

S.M. Agnieszka Plasło 
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Sukcesy Zespołu Tanecznego Impuls w 2015 roku  
14 listopada 2015 r. rozpoczęliśmy drugą połowę sezonu kon-

kursowego, wyjeżdżając na Międzynarodowy Festiwal Tanecz-
ny "Taneczne Oscary" do Kędzierzyna Koźla. W ramach tego 
festiwalu mieliśmy możliwość rywalizacji z wieloma znakomi-
tymi zespołami. Startowaliśmy w dwóch kategoriach wieko-
wych. Mini Formacja disco – dance 12-15 lat grupa juniorów 
zdobyła III miejsce, a grupa starsza w tej samej kategorii 16+ 
zdobyła II miejsce. Tańcem show dance „Przystanek Wood-
stock” juniorzy wytańczyli IV miejsce. Wracając do domu nie 
zabrakło okrzyków radości i zadowolenia, ale też czekaliśmy ze 
zniecierpliwieniem na to, co czeka nas następnego dnia, ponie-
waż wcześnie rano wyruszaliśmy na kolejny konkurs – Mistrzo-
stwa Polski Freestyle do Twardogóry. Konkurencja była bardzo 
liczna i bardzo mocna, ale tam także zdobyliśmy zaszczytne 
miejsca. Rozpoczęliśmy nasze zmagania kategorią Mini Forma-
cje disco – dance, gdzie grupa juniorów zdobyła V miejsce,  
a grupa starsza wytańczyła III miejsce. Kolejną kategorią w ja-
kiej braliśmy udział, była kategoria solo disco – dance, gdzie 
startowały siostry Julia i Arleta Morawiec, oraz Karolina Gunia. 
Julia Morawiec, tańcząc pierwszy raz jako solistka w kat. 12-15 
lat, znalazła się w połowie rankingu, zdobywając 24 miejsce.  
To ogromny sukces, biorąc pod uwagę trudną konkurencję, jaką 
miała do pokonania. Wielki sukces odniosła także jej starsza 
siostra, Arleta, która w kat. 16+ wytańczyła 7 miejsce. Karolina 
Gunia w swojej kategorii 21+ wywalczyła MISTRZOSTWO 
POLSKI!  

To nie koniec naszych zmagań tanecznych, ponieważ na kolej-
ny weekend mieliśmy zaplanowany kolejny konkurs. I tak 21 li-
stopada braliśmy udział w II Opolskim Festiwalu Tanecznym  
w Opolu, gdzie startowaliśmy w trzech kategoriach wiekowych. 

Nasze najmłodsze dzieciaki, w kategorii „Inne formy - forma-
cje do 11 lat”, swoim tańcem „Jaś i Małgosia” pięknie wytań-
czyły III miejsce. Grupa juniorów w kategorii „Mini formacje 
disco – Dance” 12 - 15 lat wywalczyła I miejsce! A w tej samej 
kategorii wiekowej „Inne formy - formacje z tańcem” 
„Przystanek Woodstock” uzyskali III miejsce. Grupa najstarsza 
w kategorii „Mini formacje disco – Dance” 16+ wytańczyła  
II miejsce.  

Kolej na solistki – Karolina Gunia zdobyła III miejsce w kate-
gorii disco – dance 16+, a Wiktoria Kawulok w tej samej kate-
gorii do 11 lat uzyskała I miejsce! 

Ostatnim konkursem tanecznym na jaki mieliśmy okazję poje-
chać, były „Zderzenia Taneczne” w Krapkowicach (12 grudnia). 
Tam również konkurencja stanowiła nie lada wyzwanie. 

Grupa dziecięca tańcząc „Jasia i Małgosię” w kategorii „Inne 
formy formacje do 11 lat” zdobyła II miejsce. Grupa juniorów 
również zdobyła II miejsce w kategorii „Mini formacje disco-
dance” 12-15 lat. A ze swoim drugim tańcem „Przystanek Wo-
odstock” w kategorii „Inne formy formacje” wywalczyła I miej-
sce! Nasze najstarsze tancerki ze swoją „Mini formacją disco-
dance” 16+ również wytańczyły I miejsce! Lepszego zakończe-
nia sezonu konkursowego nie mogliśmy sobie wyobrazić! 

Korzystając z okazji, pragnę podziękować i pogratulować 
wszystkim tancerzom za swój całoroczny trud i chęci włożone  
w pracę na treningach, konkursach i występach. Był to rok ko-
lejnych wielkich sukcesów, których bez Waszej pracy by nie by-
ło. Dziękuję naszej choreografce Janie Dragounovej, która stwo-
rzyła, wymyśliła i opracowała wszystkie nasze tańce. Podzięko-
wania należą się także trenerom - Arlecie Morawiec i Paulinie 
Jaskuła, które znakomicie przygotowały tancerzy do tegorocz-
nych zmagań tanecznych. Wielkie DZIĘKUJĘ składam także 
Pani Sylwii Brzozowskiej, która mimo tego, że powierzyła  
w moje ręce cały Zespół, wciąż nam pomaga, wciąż się o nas 
troszczy i stara się o dobre imię Zespołu. Dziękuję Rodzicom 
tancerzy, którzy również pomagają, dopingują i wspierają tance-
rzy w swojej pracy. Nie moż-
na również pominąć naszych 
sponsorów, którymi są: Gmina 
Branice, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowe LEMET z Branic, 
Top Farms Głubczyce oraz 
Powiat Głubczyce, którym 
dziękujemy za wsparcie. 

Zapraszamy do obejrzenia 
naszej strony na portalu face-
book: www.facebook.com/
impulsdc oraz kanału na  
youtube: www.youtube.com/
impulsdc, gdzie można obej-
rzeć nasze tańce z równych 
przeglądów, konkursów i wy-
stępów tanecznych. 

Karolina Gunia  
 opiekun Zespołu 
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Branicka Akademia Rozwoju - podsumowanie projektu 

Sukces branickiej gimnazjalistki 
26.11.br. w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Głubczycach odbył się Po-
wiatowy Przegląd Recytatorski „Strofy o Ojczyź-
nie”. 

Organizatorem tego cyklicznego przeglądu jest 
Komenda Hufca Związku Polskiego w Głubczy-
cach. 

W sumie zaprezentowało się w konkursie ponad 
siedemdziesięciu uczestników. 

Z radością informujemy, że w grupie gimnazja-
listów pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy  
II A, Zuzanna Wieczosek. Nasza uczennica poko-
nała 13 innych recytatorów ze swojej kategorii, 
recytując w mistrzowski sposób teksty Karola 
Wojtyły. 

Jej występ zachwycił komisję, a także licznie 
zgromadzoną publiczność. Zuzię do konkursu 
przygotowała Urszula Sipel-Wiecha. 

Gratulujemy naszej gimnazjalistce i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

Piotr Wiecha 

14 grudnia 2015 roku we Wiejskim Domu 
Kultury w Branicach odbyło się uroczyste 
podsumowanie projektu edukacyjnego pn. 
Branicka Akademia Rozwoju. 

Podczas uroczystości oficjalnie zakończo-
no projekt, który rozpoczął się 1 sierpnia br. 
Jego realizatorami była Gmina Branice i In-
stytut Przedsiębiorczości z siedzibą w Cho-
rzowie. Projekt został dofinansowany przez 
Narodowy Bank Polski w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. 

W Branickiej Akademii wzięło udział łącz-
nie 80-ciu mieszkańców naszej Gminy. 
Uczestnicy zajęć komputerowych zgłębiali 
wiedzę cyfrową i ekonomiczną, a uczestnicy 
Branickiego Start Up’u nabywali wiedzę  
i umiejętności niezbędne w podejmowaniu 
przyszłych decyzji zawodowych.  

Na koniec zajęć komputerowych ich 
Uczestnicy mieli możliwość zmierzenia się  
z testem wiedzy. Trzy osoby, które uzyskały 
najlepszy wynik otrzymały dyplomy oraz na-
grody rzeczowe w postaci tabletów elektro-
nicznych z dostępem do Internetu. 
Laureatkami konkursu wiedzy zostały:  
Pani Adela Moskała - I miejsce 
Pani Barbara Lesiak i Pani Ewa Rzeszow-
ska - II miejsce ex aequo 
Uczestnikom testu, którzy uzyskali bardzo 
dobry wynik (tj. więcej niż 80% możliwych 
do uzyskania punktów) wręczono wyróżnie-
nia i upominki.  

Wyróżnienia w konkursie wiedzy otrzy-
mali: 
- Pani Anna Ozdoba, 
- Pani Katarzyna Leszczyńska, 
- Pani Ewa Bartoszek, 
- Pani Krystyna Jamrozik, 
- Pani Zofia Matyasik, 
- Pan Władysław Rzeszowski, 
- Pan Władysław Pączko, 
- Pani Mirosława Pączko, 
- Pani Anna Lenartowicz, 
- Pani Stanisława Golas, 
- Pan Stanisław Zapała. 

Uczestnicy Branickiego Start Up’u mieli na-
tomiast możliwość zmierzenia się  
w konkursie na najlepszy pomysł biznesowy. 
W ramach konkursu opracowane zostały biz-
nesplany i ich prezentacje. Autorzy najlep-
szych prac również otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe w postaci tabletów elektro-
nicznych.  
Laureatami konkursu na najlepszy pomysł 
biznesowy w Gminie Branice zostali: 
I miejsce  
Panowie Krzysztof Kaczmarzyk i Jakub 
Adamski, którzy opracowali pomysł pn. Ho-
tel A&K, polegający na zagospodarowaniu 
zabudowań zamkowych w Branicach pod 
działalność wypoczynkowo - rekreacyjną,  
w tym basen, SPA i restaurację.  
II miejsce  
Pan Bartosz Krajewski, który opracował 
pomysł na uruchomienie całodobowej stacji 

paliw z myjnią, sklepem i stacją diagnostyczną. 

III miejsce  
Panie Agnieszka Skoczylas i Martyna Stawarz, które zaplanowały uruchomienie Cu-
kierni Branickiej.  

Wyróżnienie otrzymały:  
Panie Paulina Herbut i Julia Pospiszyl, za opracowanie biznesplanu na uruchomienie 
Centrum sportowo – rekreacyjnego „BRA-SPORT”. 
Kończąc część oficjalną, przedstawiciele Instytutu Przedsiębiorczości podziękowali za 
wsparcie organizacyjne projektu, wszystkim tym, którzy pomogli w jego realizacji i bez 
których (jak sami mówili) przedsięwzięcie to by się nie udało.  

Podziękowania skierowano do: 
- Wójta Gminy Branice – Pana Sebastiana Bacy, 
- Radnej Gminy Branice – Pani Wiesławy Hnatiuk, 
- Sołtys Sołectwa Jakubowice – Pani Urszuli Lenartowicz, 
- Sołtysa Sołectwa Dzierżkowice – Pana Mirosława Wojciechowskiego, 
- Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach – Pani   
   Teresy Grabowskiej, 
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego „Ziarenko”  
  w Branicach, 
   oraz Lektor Języka Angielskiego – Pani Karoliny Świerkosz. 
Wszystkim Uczestnikom Projektu serdecznie dziękujemy za udział i zaangażo-
wanie w zajęciach. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Bogusława Radgowska - Wawreczko 
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Mistrzowie powiatu w unihokeju 
13 listopada 2015 roku w hali sportowej Zespołu 

Szkół w Kietrzu odbyły się Mistrzostwa Powiatu  
w Unihokeju Chłopców Szkół Gimnazjalnych. Po za-
ciętej rywalizacji z drużynami z Głubczyc, Baborowa  
i Kietrza uczniowie naszego gimnazjum okazali się 
bezkonkurencyjni, a nagrodę dla najlepszego zawodni-
ka i strzelca zawodów otrzymał Bartosz Gramatyka, 
który strzelił 8 bramek. Pokonując wszystkie drużyny, 
stali się mistrzami powiatu oraz uzyskali awans do gry  
w półfinale wojewódzkim. 

Po zaciętych meczach w półfinale, który był rozgry-
wany 18 listopada 2015 roku w Niemodlinie, nasi 
chłopcy nie dali rady wspiąć się na podium turnieju  
i zajęli 4 miejsce. Wysoki poziom rozgrywek świadczy 
o tym, że unihokej staję się grą coraz bardziej rozpo-
znawalną przez młodzież, a co za tym idzie, z roku na 
rok wzrasta poziom zawodów, co bardzo cieszy opie-
kunów drużyn.  

Naszą szkołę reprezentowali: Krzysztof Żywina, Szymon Ma-
linowski, Bartosz Gramatyka, Jan Proskurnicki, Bartosz Chwie-
rut, Sebastian Włodarczyk, Filip Kuśmierski, Maciej Churas, Ja-

kub Misiurka, Mateusz Czerwik. Trenerem chłopców jest Pan 
Łukasz Kędzierski. 

Redakcja 

Trzecie miejsce naszych gimnazjalistów 

Mikołajkowe strzelanie 

10 listopada w Hali ZOKiS w Głubczy-
cach odbył się pierwszy etap turnieju  
w Halowej Piłce Nożnej Chłopców, nato-
miast 16 listopada w Zespole Szkół  
w Kietrzu odbył się drugi etap, po któ-
rym, sumując wyniki wszystkich spotkań, 
wyłoniony został Mistrz Powiatu. 

Najlepsi okazali się uczniowie Gimna-
zjum z Baborowa. Nasza drużyna uplaso-
wała się na trzeciej pozycji. Naszą szkołę 
reprezentowali: 

Krzysztof Żywina, Szymon Malinow-
ski, Bartosz Gramatyka, Jan Proskurnicki, 
Bartosz Chwierut, Sebastian Włodarczyk, 
Filip Wołoszczuk, Maciej Churas, Kamil 

Żywina, Mateusz Czerwik. 
Klasyfikacja po dwóch 

etapach turnieju: 
1 miejsce – Gimnazjum  
w Baborowie . 
2 miejsce – Gimnazjum  
w Głubczycach. 
3 miejsce – Gimnazjum 
Branice. 
4 miejsce – Gimnazjum  
w Kietrzu. 

Trenerem chłopców jest 
Pan Łukasz Kędzierski. 

Redakcja 

Jak co roku w grudniu w Strzelnicy Sportowej przy Gimnazjum w Branicach 
odbył się Mikołajkowy Turniej Strzelecki. W rywalizacji udział wzięło 14 człon-
ków Szkolnego Koła Strzeleckiego miejscowego gimnazjum. 

Najlepszym strzelcem okazał się Jakub Polski, 
który wyprzedził Jolantę Herbut i Jessikę Smolar-
czyk. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
puchary, a wszyscy uczestnicy dyplomy i mikołaj-
kowe upominki  

opiekun koła 
Joanna Książek 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny Branice w dniu 18 listopad 2015 roku zostało wywieszone ogło-

szenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość 
oznaczoną według: 

1. Działka nr 136/2 o pow. 0.0355 ha opisana w KW OP1G-
/00022699/3 położona w miejscowości Jabłonka. 

2. Opis nieruchomości: 
−  nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym wolnostoją-

cym, parterowym, niepodpiwniczonym podzielonym na dwie 
części, do których są niezależne wejścia. Powierzchnia użytkowa 
budynku – 65,20 m2. Budynek wymaga kapitalnego remontu. 
Działka jest usytuowana w centralnej części miejscowości i sąsia-
duje z typową zabudową zagrodową. Posiada dostęp do drogi pu-
blicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma kształt zbliżony do 
prostokąta. Działka jest uzbrojona w sieć wodną i elektryczną. 

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

przetargu. 
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  

18 grudnia 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy 
Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeże-
li najpóźniej w dniu  15 grudnia 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 Urzę-
du Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się da-
tę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia 
nieruchomości.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie interne-
towej bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej:  
Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Branice w dniu 18 listopad 2015 roku zostało wywieszone ogłoszenie 
o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną 

według: 
1. Działka nr 134 o pow. 0.2131 ha opisana w KW OP1G/00022699/3 

położona w miejscowości Jabłonka. 
2. Opis nieruchomości: 
− nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym Nr 21 wolno-

stojącym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym. Powierzchnia 
użytkowa budynku – 89,30 m2. Budynek wymaga kapitalnego re-
montu lub rozbiórki. Działka jest usytuowana w centralnej części 
miejscowości i sąsiaduje z typową zabudową zagrodową. Posiada 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma 
kształt regularnego wielokąta. Działka jest uzbrojona w sieć wodną  
i elektryczną i ogrzewanie piecowe. 

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

targu 
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  

18 grudnia 2015 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy 
Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
najpóźniej w dniu  15 grudnia 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 ra-
chunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty 
wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie interneto-
wej bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej: Informa-
tor Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Branice w dniu 01 grudnia 2015 roku zostało wywieszone  
ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość 

oznaczoną według: 
1. Działka nr 165 o pow. 0.1679 ha opisana w KW OP1G/00025543/6 

położona w miejscowości Jakubowice. 
2. Opis nieruchomości: 
− Nieruchomość jest niezabudowana, nieużytkowana i zgodnie ze Stu-

dium stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i położona we wsi 
Jakubowice w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Uzbrojenie 
techniczne – energia elektryczna. Działka jest porośnięta trawą  
i w niewielkiej części drzewami i krzewami dziko rosnącymi.  
Dojazd z drogi o nawierzchni utwardzonej brukiem kamiennym.  

3. Wartość nieruchomości - 10.900,00 zł netto. 
4. Wadium: - 1.090,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  
5 stycznia 2016 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Bra-
nice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
najpóźniej w dniu 2 stycznia 2016 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 ra-
chunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty 
wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie interneto-
wej bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej:  
Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.  

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 

gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 
1. Oznaczenie nieruchomości składającej się z czterech działek we-
dług:  

1/ działka nr 215 o pow. 0.0557 ha opisana w KW OP-
1G/00037638/6, położona w miejscowości Jędrychowice, 

2. Opis nieruchomości: 
− działka nr 215 nieruchomość niezabudowana, położona w są-

siedztwie zabudowy budynków mieszkalnych. Działka ma kształt 
korzystny – regularny wielokąt. Uzbrojenie: wodociąg, energia 
elektryczna. Posiadają dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Działka obecnie nieużytkowana z pozostałościami po wyburzo-
nym budynku oraz dziko rosnącymi samosiejkami. 

3. Wartość nieruchomości nr 215: 8.467,00 zł netto. 
4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.  

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania prze-
strzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- 
działka niezabudowana Nr: 215 stanowią teren zainwestowany-
/zabudowany/. 

Z dniem 18 stycznia 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku 
przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, 
tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości  
z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest 
poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym 
prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej 
spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie in-
ternetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.12.2015 r. oraz 
na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 
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W listopadzie 2015r. 
Urodzili się 

1. Koziura Aleksander - Jakubowice. 

2. Gacka Zuzanna - Michałkowice. 

3. Waga Dawid - Branice. 

4. Balicz Alan - Włodzienin. 

5. Walecka Kalina - Branice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

W listopadzie 2015r  
nie zawarto żadnego związku 

małżeńskiego na terenie Gminy 
Branice 

Odeszli 
1. Marynowicz Barbara - lat 70, Branice. 

2. Oślizło Barbara - lat 65, Bliszczyce. 

3. Swoboda Józef - lat 68, Michałkowi-
ce. 

4. Piwońska Krystyna - lat 61, Posucice. 

5. Wojtuś Bolesław - lat 52, Włodzienin. 

6. Ulanowski Józef - lat 84, Branice. 

7. Centner Stanisław - lat 80, Branice. 

8. Sobiech Hildegarda - lat 75, DPS 
Bliszczyce. 

9. Radwan Weronika - lat 66, Branice. 

10. Kaleciak Maria - lat 87, DPS Dzbańce. 

11. Herbut Maria - lat 72, Branice. 

12. Szpak Stanisław - lat 80, Niekazanice. 

13. Gołuchowski Grzegorz - lat 43, Brani-
ce. 

14. Dacyk Władysław - lat 75, Włodzie-
nin.  

Cześć Ich pamięci ! 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest 6704  
mieszkańców,  

w tym 3437 kobiet. 

W listopadzie 2014 r. było nas  
6747 osób. 

OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust 1, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje  
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność  

Gminy Branice przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 
1. Oznaczenie nieruchomości według: 
− KW OP1G/00023893/8, działka nr 385/2; 
2. Powierzchnia i położenie działki: 
− działka Nr 385/2 o pow. 0.4800 ha położona w obrębie wsi Bliszczyce. 
3. Opis nieruchomości: 
− stanowi działkę rolną klasy RII.  
4. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 192,00 zł rocznie. 
5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 3 lat.  

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia  
4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia  
16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Branice, 
− działka Nr 385/2 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzę-
du na okres 21 dni tj. do 21.12.2015 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator 
Branicki.  

Wójt Gminy Branice 


