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Pasja i zaangażowanie zostały docenione 
Nasza Pani Sołtys w tegorocznym konkursie na Sołtysa 

Opolszczyzny organizowanym przez Urząd Marszałkowski  

i Nową Trybunę Opolską zajęła trzecie miejsce, pokonując 

zdecydowaną większość rywali z całego województwa!  

W październiku pojedzie na uroczystą galę do Opola, gdzie z 

rąk Marszałka województwa odbierze pamiątkowy dyplom  

i statuetkę.  

A oto kilka słów, przybliżających jej sylwetkę. Urszula Le-

nartowicz jest sołtysem naszej wsi od 2010 roku. Od tamtej 

pory w Jakubowicach wiele się zmieniło na lepsze. Pani Soł-

tys jest nieustannie zaangażowana w działania na rzecz rozwo-

ju wsi, naszej małej społeczności i cały czas dba o lokalne tra-

dycje i dziedzictwo kulturowe. Potrafi zaangażować w różne 

działania wszystkich mieszkańców, którzy chętnie pomagają 
upiększać i rozwijać wioskę. Dzięki niej m.in. udało się wyre-

montować świetlicę wiejską oraz stworzono funkcjonalne bo-

isko sportowe do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, na któ-

rym już wkrótce zostanie wybudowany plac zabaw, o który 

tak długo zabiegała. Na boisku odbywają się regularnie różne 

imprezy zarówno dla młodszych i starszych, jak na przykład 

festyny, dożynki czy rozgrywki sportowe. Pani Sołtys we 

współpracy z ochotniczą strażą pożarną z Jakubowic oraz 

mieszkańcami wioski, zrealizowała projekt rewitalizacji stawu 

strażackiego, który został doceniony przez samego Marszałka 

w konkursie na najlepszy projekt odnowy wsi. Udało się także 

odnowić zabytkowy chodnik, a także zrealizować projekt  

i uszyć tradycyjne stroje ludowe regionu Śląska opolskiego. 

Dla naszej Pani Sołtys szczególnie ważne jest dbanie o lokalne 

tradycje i promocja dziedzictwa kulturowego. Dlatego też cy-

klicznie odbywają się w naszej wiosce takie imprezy jak wiel-

kanocny kogucik czy obchody Dnia świętego Marcina, w któ-

re szczególnie aktywnie zaangażowani są najmłodsi mieszkań-
cy.  

Ciekawym wydarzeniem, o którym także warto wspomnieć 
był jarmark tradycji regionalnych, w trakcie którego miesz-

kańcy prezentowali swoje rękodzieła, wyroby i lokalne potra-

wy. Pani Ula jest osobą, która szczególnie dba o środowisko 

naturalne. Dzięki niej udało się zasadzić dawne odmiany 

drzew owocowych oraz krzewów i odtworzono tradycyjny 

sad. Ponadto, we współpracy ze strażakami wybudowano 

drewniane hotele dla owadów, żeby chronić gatunki zagrożo-

ne wyginięciem. Nasza Pani Sołtys jest także osobą bardzo ak-

tywną i lubiącą się rozwijać. Bardzo chętnie uczestniczy  

w różnych szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyj-

nych, a także promuje wioskę w innych miejscach naszego 

województwa, na przykład podczas Europejskich Dni Dzie-

dzictwa w Prudniku. Zawsze możemy na nią liczyć ponieważ 
Pani Ula jest chętna do pomocy i gotowa do działania. Dlatego 

też nasza mała społeczność postanowiła się odwdzięczyć za 

wszystko co robi i wyrazić swoje podziękowanie w postaci 

wysłanych na nią głosów w tegorocznym konkursie na Sołtysa 

Opolszczyzny. Dziękujemy za wszystko co Pani dla nas robi  

i mamy nadzieję, że nadal będzie Pani tak pełna energii i zaan-

gażowania w działania na rzecz naszej wsi. 

Mieszkańcy Jakubowic 

W dowód uznania za całokształt dotychczasowej działalno-

ści i zdobycie wysokiej pozycji w konkursie na Sołtysa 

Opolszczyzny, na sesji Rady Gminy Branice w dniu 16 paź-
dziernika Sołtys Jakubowic Pani Urszula Lenartowicz otrzy-

mała gratulacje i piękną wiązankę kwiatów od Wójta Gminy 

Sebastiana Bacy, Przewodniczącego Rady Gminy Mariana 

Fuczka i radnego z Jakubowic Pawła Kopeczka. 

Serdeczne Gratulacje 

Redakcja 
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Nagrody dla wyróżniających się nauczycieli 
W Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu miała miejsce 

niecodzienna uroczystość. Z okazji Święta Edukacji Narodowej 

Opolski Kurator Oświaty oraz Wojewoda Opolski nagrodzili 

wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty woje-

wództwa opolskiego. Wśród nagrodzonych zaszczytne miejsce 

zajęło pięcioro nauczycieli naszej gminy. 

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej 

Pan Edward Czyszczoń, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bra-

nicach, otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. 

Nauczyciele z SP Włodzienin, Panie Bożena Kowalczyk, Bo-

gusława Dyląg oraz dyrektor Krzysztof Kinal zostali odznaczeni 

Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Złotymi Medalami 

za Długoletnią Służbę zostały odznaczone Panie Bogusława 

Dyląg i Krystyna Walaszczyk. 

Uroczystość uświetnił spektakl muzyczny „Kraina czarów – 

zupełnie nowa historia” przygotowany przez zespół z Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu. Spektakl z udziałem ok. 

50 artystów nagrodzono owacjami na stojąco.  

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy wielu sukce-

sów zawodowych. 

Redakcja 
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Polsko-Czeskie ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych  

6 października 2017 r. w WDK w Branicach, została parafowa-

na umowa pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich, a wyko-

nawcą firmą: Drog - Bud SP. z o.o. z Lubojenka na przebudowę 
drogi nr 419 przebiegającej przez Branice do granicy państwa. 

Droga wojewódzka nr 419 (ul. Główna), to bardzo ważna droga, 

stanowiąca m.in. bezpośrednie połączenie z Czechami. Włącza 

się ona w drogę krajową z Krnova do Ostrawy, a dzięki połącze-

niu po stronie polskiej z drogą wojewódzką nr 416, stanowi do-

jazd do autostrady A4 i z Branic do Opola. 

Droga ta od wielu lat wymagała modernizacji, więc Gmina Bra-

nice przyspieszyła prace związane z budową sieci kanalizacyj-

nej, żeby można było tą inwestycję już rozpocząć. W ramach 

projektu wykonane zostaną m.in.: chodniki, miejsca postojowe, 

nowa zatoka autobusowa, funkcjonalne zjazdy do każdej posesji 

i oczywiście wymiana samej nawierzchni wraz z podbudową. 
Dodatkowo wybudowany zostanie ciąg pieszo - rowerowy 

(zgodnie z planem gminy Branice: „Wielofunkcyjna trasa rowe-

rowa szlakiem Doliny Opavy”). Zaplanowana jest także korekta 

łuków poprawiająca bezpieczeństwo, przejścia dla pieszych bę-
dą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstaną 
miejsca zielone. 

Przebudowa obejmie dokładnie odcinek 2,87 km drogi 419  

w Branicach. Prace, których wartość wynosi ok. 12 mln zł, mają 
zakończyć się we wrześniu przyszłego roku. Podczas robót dro-

ga nie będzie zamknięta, będzie obowiązywał na niej ruch wa-

hadłowy. 

Słowa podziękowania należą się osobom, które od początku wy-

kazały zrozumienie i pomocną dłoń w uskutecznieniu tego nie-

zwykle ważnego dla naszego regionu projektu, w szczególności 

podziękowania należą się: Marszałkowi Województwa Opol-

skiego Andrzejowi Buła, Członkowi Zarządu Województwa 

Opolskiego Szymonowi Ogłaza, Posłowi na Sejm RP Tomaszo-

wi Kostuś, Staroście Powiatu Głubczyckiego Józefowi Kozina. 

Dziękujemy również za wsparcie Radnym Sejmiku Wojewódz-

twa Opolskiego oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

Redakcja. 

Podpisanie umowy na przebudowę  
drogi nr 419 w Branicach! 

W dniu 23 września br. odbyły się po raz szósty (z tego po raz 

trzeci na terenie Gminy Branice) wspólne ćwiczenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, tym razem w miejscowości 

Bliszczyce. 

Udział w nich wzięły jednostki: z Gminy Branice  - jednostki 

OSP: Branice, Bliszczyce i Lewice oraz z Republiki Czeskiej - 

jednostki OSP: Brumovice, Holasovice, Opava- Palhanec, 

Opava-  Vavrovice i Opava - Małe Hostice. 

Ćwiczenia  realizowane były w związku z udziałem w/w jed-

nostek OSP w projekcie pod tytułem „WZMOCNIENIE DZIA-

ŁANIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻAR-

NYCH PRZY POWODZIACH”. 

W ramach tego projektu nasze jednostki otrzymały w 2010 ro-

ku trzy średnie samochody pożarnicze marki MERCEDES 

BENZ wraz z wyposażeniem oraz i trzy łodzie motorowe. 

Plan ćwiczeń przewidywał udział jednostek w działaniach ra-

towniczych przy tamie na rzece Opawa. 

Realizowana miała między innymi następująca tematyka – 

przenoszenie i wodowanie łodzi w trudnych warunkach, budowa 

przeprawy linowej, ewakuacja poszkodowanych i udzielanie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. 

Ze względu na obfite opady deszczu teren gdzie miały odbyć 
się ćwiczenia zrobił się grząski i w związku z powyższym pod-
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jęto decyzję o zmianie miejsca przeprowadzenia ćwiczeń, a  tym 

samym również częściową zmianę tematyki. 

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w budynku strażnicy OSP 

Bliszczyce. 

Oprócz wszystkich w/w jednostek OSP w tych ćwiczeniach 

wzięły udział również jednostki zawodowe Państwowej Straży 

Pożarnej z Głubczyc i Opola. 

Zgodnie z założeniami ćwiczący strażacy zostali podzieleni na 

cztery grupy. 

Realizowano następujące zagadnienia związaną między inny-

mi z ratownictwem wodnym : 

1. Samoratowanie , ewakuacja i podejmowanie  osób poszko-

dowanych z miejsca zagrożenia przy wykorzystaniu technik 

sprzętu alpinistycznego. 

2. Sposoby sprawiania, wiązania i wykorzystania lin ratowni-

czych  

3. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej 

4. Budowa zastępczych wodnych środków transportu do wyko-

rzystania przy powodziach. 

Kierownikiem ćwiczeń był Komendant Gminny Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Branicach dh Józef Orłowski, który po 

przeprowadzeniu zbiórki złożył meldunek zastępcy Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, star-

szemu kapitanowi Waldemarowi Hołownia. 

Po przywitaniu gości w osobach: z Republiki Czech - Martin 

Dostal (osobę wiodącą i odpowiedzialną za realizację projektu), 

Roman Otipka, Miroslaw Kożistka, z Gminy Branice - Józef 

Malek, Katarzyna Herbut (zastępca Wójta Branic), Marian Ma-

dera przystąpiono do realizacji tematyki ćwiczeń. 
Ćwiczenia przygotował i prowadził Dowódca Jednostki Ra-

towniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczy-

cach, starszy kapitan Krzysztof  Wiciak wraz z kadrą zawodową 
strażaków z Głubczyc. 

Po zrealizowaniu tematyk ćwiczeń zastępca Komendanta Po-

wiatowego PSP st. kpt Waldemar Hołownia jak również przed-

stawiciel Magistratu OPAVA Martin Dostal podziękowali 

wszystkim jednostkom OSP za zaangażowanie oraz czynny 

udział w ćwiczeniach, jak również za cały sześcioletni okres 

szkolenia. 

Po pełnej realizacji ćwiczeń został zamknięty wspólny pro-

gram szkoleń zgodnie z wyżej wspomnianym projektem. 

Za udział oraz realizację ćwiczeń w latach 2012 - 2017 pa-

miątkowymi statuetkami uhonorowano: wszystkie jednostki 

OSP, osoby które - wdrożyły, kontynuowały, koordynowały 

oraz pomogły w realizacji ćwiczeń. 
Na koniec gospodarz jednostki Naczelnik OSP Wiesław Cy-

kowski poczęstował wszystkich uczestników pysznym obiadem 

przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bliszczy-

cach. 

Józef Orłowski 
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V Bieg Branicki - wielkie święto biegania 
 W niedzielę 1 października 2017 roku, na stadionie Orła Bra-

nice odbył się V Bieg Branicki. Organizatorem biegu było Bra-

nickie Towarzystwo Sportowe, wraz z Gminą Branice. Oficjalny 

Patronat nad biegiem objął Marszałek Województwa Opolskie-

go Andrzej Buła. Ufundowane przez niego nagrody dla najlep-

szego mieszkańca i mieszkanki Województwa Opolskiego (na 

dystansie głównym 10 km.), w postaci bonów na 500zł., wręczył 

Radny Sejmiku Wojewódzkiego z Głubczyc Zbigniew Ziółko. 

Bieg uświetnił swoimi występami zespół tańca nowoczesnego 

IMPULS, a poprzedziła go wspólna rozgrzewka poprowadzona 

przez trenerkę fitness Żanetę Jump. Po biegu dla dorosłych, od-

był się II Branicki Bieg Przedszkolaka, organizowany przez: Jo-

lantę Domańską, BTS i Gminę Kietrz. 

Sam Bieg Branicki odbył się na dwóch dystansach - 10 oraz  

5 kilometrów, na trasie Branice - Michałkowice - Branice. Im-

preza była bardzo udana, zwłaszcza że uczestniczyła w nim re-

kordowa liczba zawodników - aż 78, z całego Województwa 

Opolskiego, Śląskiego oraz z Czech, a dodatkowo inicjatywę 
poprało wielu lokalnych sponsorów. A więc: Chempest Branice, 

Okna U Bacy, TOP FARMS, Pizzeria MACELLO, Zakład 

Rzeźniczo – Wędliniarski Ernestyn Janeta, Auto Centrum Brani-

ce, Zakłady Piwowarskie Głubczyce, Bank Spółdzielczy w Na-

mysłowie, firma Makrus, Tadeusz Zapotoczny, Hurtownia Na-

poi Dariusz Olech, PHU U Antka - Anna Folmering, firma Han-

dlowo - Usługowa ViVa - Witold Kaśków, Stabryl Opony oraz 

Pozytyw. 

W organizacji pomogła również pogoda, czyli bezchmurne 

niebo i idealna temperatura do biegania - ok. 15 stopni. Do suk-

cesu przyczynił się również fakt, że obyło się bez żadnych incy-

dentów, a żaden zawodnik nie odniósł kontuzji. 

W Biegu na 10 km., w kategorii open kobiet zwyciężyła Nata-

lia Haczyk, która okazała się również najlepszą zawodniczka  

z woj. Opolskiego. Druga była Katarzyna Lubińska - najlepsza  

(i jedyna) mieszkanka Gminy Branice na tym dystansie, a trze-

cia Magdalena Bielińska.  

W kategorii open mężczyzn, zwyciężył Kamil Baron, który 

także okazał się najlepszym zawodnikiem z woj. Opolskiego. 

Drugie miejsce zajął Piotr Bieliński, a trzecie Łukasz Prochera. 

Najlepszym mieszkańcem Gminy Branice okazał się Paweł Za-

górski, drugi był Benedykt Pospiszyl, a trzecie miejsce zajął 
Marian Kawecki. 

W Biegu na 5 km., w kategorii open kobiet zwyciężyła Natalia 

Niemczycka, przed Moniką Ilnicką i Dorotą Nosal. W kategorii 

open mężczyzn, zwyciężył Tomasz Cieśla, przed Grzegorzem 
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II Branicki Bieg Przedszkolaka 

Grzywną i Tomaszem Banasiakiem. Najlepszą mieszkanką 
Gminy Branice okazała się Jolanta Domańska, druga była Kaja 

Sipel, a trzecia Aleksandra Czyszczoń. W kategorii mieszkań-
ców Gminy Branice wygrał Filip Lenartowicz, drugie miejsce 

zajął Andrzej Kyrcz, a trzecie Szymon Kozakiewicz. 

Mamy nadzieję, że VI Bieg Branicki, który odbędzie się już za 

rok, zakończy się jeszcze większym sukcesem. 

Michał Łabus 

,,Zwyciężyć to nie znaczy wygrać.  
Dla każdego sukces ma inną definicję''. 

Paweł Żylic 

Dla Nas i dla wielu przedszkolaków, startujących w drugiej 

edycji Biegu Przedszkolaka, który odbył się 1 października 

2017 roku w Branicach, sukces oznaczał jedno - udało się. 
I rzeczywiście tak było, wszystko okazało się sukcesem. Dopi-

sała pogoda, (która podczas pierwszego terminu, 1 czerwca, 

spłatała przedszkolakom ,,figla"), frekwencja zawodników, na-

stroje oraz cała organizacja. 

Na murawie boiska została wytyczona trasa biegu, zaznaczony 

start i meta. Cały dystans liczył 100 m. Zawodnicy podzieleni na 

dwie grupy wiekowe: dzieci młodsze 3-4 letnie i dzieci starsze  

5-6 letnie, dodatkowo w każdej grupie osobno pobiegły dziew-

czynki, osobno chłopcy. Na umówiony sygnał ruszyli w kierun-

ku mety. 

Entuzjazm i dziecięca werwa zawodników udzielił się wszyst-

kim kibicom. Nad boiskiem uniosła się wrzawa, nie tylko dopin-

gujących rodziców, ale również i dorosłych, którzy w tym dniu 

biegli w V Biegu Branickim. Emocjom nie było końca. Medale 
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dla wszystkich zawodników, a dla 3 najlepszych zawodników  

z każdej grupy dodatkowo wspaniałe nagrody. W tym miejscu 

chciałabym podziękować inicjatorce II BRANICKIEGO BIE-

GU PRZEDSZKOLAKA Pani Jolancie Domańskiej, współ-

organizatorom Branickiemu Towarzystwu Sportowemu, Pa-

nu Wójtowi Sebastianowi Baca i pracownikom Gminy Brani-

ce oraz sponsorom firmie TERMIKA Damian Kądzioła za 

ufundowanie nagród głównych i Pizzerii Marcello, za poczę-
stunek dla każdego małego uczestnika. 

Ostatecznie zwyciężyli w poszczególnych kategoriach: dziew-

czynki 3-4 lata: I - Lena Wyszyńska, II - Laura Buch,  

III - Manuela Kudzia, chłopcy 3-4 lata: I - Dominik Żywina, 

II - Szymon Łubocki, III - Karol Orian, dziewczynki 5-6 lat:  

I - Ntalia Besz, II - Laura Kupnicka, III - Zosia Bocian, 

chłopcy 5-6 lat: I - Oliwier Kudzia, II- Ksawery Suzański,  

III - Sebastian Zacharko.  

Niemniej zwycięzcami byli wszyscy mali biegacze, bo wal-

czyli do końca.  

Serdecznie gratulujemy 
Dorota Nosal  
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„Razem pracujemy, razem się bawimy” 

Wrzesień z zespołem SZAG 

W niedzielę 17 września, na placu zabaw w Uciechowicach 

festynem rodzinnym podsumowaliśmy realizację projektu  

pn.: „Razem pracujemy, razem się bawimy” dofinansowanego  

z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Mimo niesprzy-

jającej pogody, wielu gości skorzystało z przygotowanych spe-

cjalnie na ten dzień atrakcji. Każdy, niezależnie od wieku, mógł 

zmierzyć się w konkurencjach sportowych w ramach Mini 

Olimpiady. Wszyscy jej uczestnicy uhonorowani zostali pamiąt-
kowymi medalami sportowymi, nagrodami rzeczowymi oraz 

słodką niespodzianką. Można było skorzystać z szerokiej oferty 

bufetu, który został przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich, lub też spróbować swojego szczęścia w loterii fanto-

wej. Najbardziej wytrwali wspólnie bawili się do późnych go-

dzin wieczornych podczas zabawy tanecznej.  

W ramach realizacji przedmiotowego projektu w Uciechowi-

cach przeprowadzonych zostało wiele prac poprawiających wi-

zerunek naszej miejscowości. Wykonany został ciąg spacerowy 

na placu zabaw, na oczyszczonej działce gminnej stworzono 

Alejkę Klonową, która ma służyć jako miejsce wypoczynku dla 

naszych mieszkańców jak również osób przejeżdżających przez 

Uciechowice, nasadzonych zostało wiele roślin i krzewów. 

Wszystkie zadania wykonane zostały przez wolontariuszy, któ-

rym w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować i już teraz 

zachęcić do dalszej aktywnej pracy na rzecz naszej małej spo-

łeczności. 

Całkowita wartość projektu to kwota ponad 7 550,00 zł.,  

z czego prawie 5 000,00 zł wyniosło dofinansowanie ze środ-

ków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorzą-
du Województwa Opolskiego. 

Beata Nowak - koordynator projektu 

3 września 2017r zespół wokalny SZAG ze Szkoły Podstawo-

wej w Branicach wystąpił w Lewicach na gminnych dożynkach. 

Chociaż padał deszcz, było bardzo zimno mieszkańcy Lewic  

i okolic nie zawiedli i razem z zespołem świetnie się bawili.  

9 września  śpiewaliśmy dla Dawida  w Nowych Gołuszowi-

cach. Pięknie jest pomagać. Cieszymy się, że mogliśmy się 
przyłączyć do koncertu, bo „Każdy ma coś, co może dać in-

nym”. My tez włożyliśmy swoją małą cegiełkę. 13 września 

śpiewaliśmy już kolejny raz w Domu Kultury w Branicach na 

Złotych Godach dla Par, które 50 lat są razem i nadal się kocha-

ją. Ostatni wrześniowy występ również był w Domu Kultury, 

tym razem dla sportowców na Podsumowaniu Sportowego  

Współzawodnictwa Szkół i Gmin Powiatu Głubczyckiego. Mło-

dzi artyści, którzy chętnie reprezentowali naszą Szkołę w wyżej 

wymienionych uroczystościach (niektórzy z nich są już w szko-
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łach średnich) to: Czechowicz Emilia, Gatner Katarzyna, Gatner 

Zuzanna, Gornig Wiktoria, Herbut Dawid, Lipa Amelia, Margiel 

Wiktoria, Misiurka Szymon, Mrozowicz Magdalena, Suliga 

Szymon, Proskurnicka Zuzanna, Wąsik Dominik, Wieczosek 

Zuzanna, Telega Mirela oraz młodsze dziewczynki Baca Mali-

na, Ball Milena, Lisiak Julia i Pawluś Marika.  

Dziękujemy za zaproszenia, wielkie brawa jakie otrzymaliśmy 

po występach oraz poczęstunki. 

Jadwiga Misiurka 

Dużo Nas! 
Od nowego roku szkolnego nasza rodzina przedszkolna po-

większyła się o nowy oddział, z czego jesteśmy bardzo dumni. 

Ciepła, miła atmosfera emanuje przede wszystkim z dzieci cie-

szących się, że mają tak pięknie i nowocześnie urządzone miej-

sce do zabaw i nauki. 

Wszystkim przedszkolakom życzymy wielu radosnych chwil 

wypełnionych zabawą i nauką oraz wspaniałych przyjaźni. 

20 września obchodziliśmy DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.  

Na dzieci czekało mnóstwa niespodzianek i drobnych upomin-

ków. Był to dzień szczególny i wyjątkowy dla każdego z nich.  

Nawiązaliśmy kontakt z kilkunastoma przedszkolami w Pol-

sce, na razie wymieniamy pocztówki ale liczymy na większą 
współpracę. 

Nauczyciele  z Publicznego Przedszkola  w Branicach 
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„Jesienny MasterChef w Przedszkolu” 
1 września w Katolickim Przedszkolu w Branicach rozpoczęli-
śmy nowy rok szkolny. Jak zawsze bardzo wesoło i aktywnie 

spędzamy czas, albowiem każdy dzień w naszym przedszkolu 

niesie ze sobą nowe działania, wyzwania i liczne niespodzianki, 

a także ważne dla nas uroczystości i święta. 

W drugiej połowie września, a dokładnie 20 września, obcho-

dziliśmy „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. Bawiliśmy się 
świetnie, a dzień obfitował w liczne niespodzianki. Starszaki za-

mieniły się w piekarzy i wykonały wspaniały chleb dyniowy. 

Młodsza grupa pomogła przygotować też dżemik dyniowo – 

jabłkowo – pomarańczowy. Zrobiliśmy również przetwory. Nasi 

wspaniali chłopcy świętowali 29 września „Dzień Chłopaka”, 

więc tym razem to dziewczynki przygotowały dla nich niespo-

dzianki. Było słodko i elegancko, bo chłopcy oprócz słodkości 

dostali również eleganckie kapelusze. Na dodatek, nie wiadomo 

kiedy, nie wiadomo jak, zawitała do nas Pani Jesień z koszami 

pełnymi darów. Z tej okazji dzieci z przedszkola i żłobka posta-

nowiły ją gorąco powitać. Choć za oknem pogoda nie sprzyjała 

zabawom na dworze, to „Święto Jesieni” w przedszkolu było 

wesołe, kolorowe, pachnące i smaczne. Tego dnia zawitał do 

nas również już po raz kolejny „MasterChef Junior” i powstały 

wspaniałe muffinki dyniowo-marchewkowe oraz pyszny sok 

warzywno - owocowy. Wszystko to samodzielnie zrobiły dzieci 

pod czujnym okiem pań. W poszukiwaniu jesiennych oznak za-

wędrowaliśmy do ogrodu warzywnego, a także na „Stragan” do 

sklepu „Biedronka” w poszukiwaniu warzyw i owoców, zawita-

liśmy też do sadu. Nie zapomnieliśmy również o dbaniu o ząbki 

i już kolejny raz odwiedziliśmy gabinet dentystyczny, oczywi-

ście bez strachu i z uśmiechem.  

Tak aktywnie minął nam wrzesień i początek października.  

Iwona Pączko  

Nauczycielka Katolickiego Przedszkola w Branicach  

Co my tu robimy? Twórczo czas tracimy 
Po wakacyjnej przerwie przyszedł czas na remont naszej pla-

cówki. W drugim tygodniu września Ziarenko było gotowe do 

pracy. Dzieci z uśmiechem wróciły, aby w nowym roku szkol-

nym wspólnie bawić się, odrabiać zadania i brać udział w zaję-
ciach tematycznych. Wolontariuszy nie brakuje – dzieci z chęcią 
biorą udział w oferowanych przez nich zajęciach, takich jak za-

jęcia kulinarne, plastyczne, sportowe, taneczne, wokalistyczne, 

językowe, fizjoterapeutyczne, dobrych manier czy z ping – pon-

ga. Nie możemy również zapomnieć o nowej salce, która jest do 

naszej dyspozycji i jest świetnie wyposażona w sprzęt fizjotera-

peutyczny. Z niecierpliwością czekamy na piękną, złotą jesień, 
aby móc korzystać z nowej siłowni, która znajduje się na terenie 

Ziarenka. Wielką radość sprawiła naszym dzieciakom konsola 

Xbox z sensorem ruchu – możemy trzymać formę, nawet kiedy 

pogoda nie dopisuje. Nowymi sprzętami w placówce możemy 

się cieszyć dzięki zrealizowanemu projektowi „Hilton”. Wrze-

sień był miesiącem zmian – przywitaliśmy radośnie siostrę Da-

nielę. Nowe dzieciaki szybko zaaklimatyzowały się w Ziarenku 

i jesteśmy pewni, że czują się tutaj jak w domu. Wszyscy two-

rzymy wspaniałą atmosferę, która sprawia, że jest nam przyjem-

nie spędzać wspólnie czas. Jest nam niezmiernie miło wspo-

mnieć w tym miejscu o naszych darczyńcach. Chcielibyśmy ich 

pokrótce wymienić: Gmina Branice, ks. Jarosław Dąbrowski 

wraz z parafianami, firma „Wacuś” – zakłady cukiernicze w Ny-

sie, Bank Żywności w Opolu, „Cukry Nyskie”, sklep „Malinka”, 

Opony Niekazanice „Stabryl”, firmie GRASANT z Nysy oraz 

oczywiście wszyscy indywidualni darczyńcy. Chcemy podzię-
kować za podarowany rowerek stacjonarny, który znajduje się 
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A w naszym Przedszkolu jesiennie, kolorowo i wesoło … 
Jesień jest barwną porą roku, która przynosi wiele zmian. 

Zmienia się cały krajobraz, a przyroda obsypuje nas przeróżny-

mi dobrodziejstwami. W naszym Przedszkolu we Włodzieninie 

tradycją stało się, że tą piękną porę roku witamy 

„Pomarańczowym dniem”. W tym dniu w przedszkolu wszyscy 

ubrani bylibyśmy na pomarańczowo, a w sali królowała Mar-

chewka i gość specjalny Pani Dynia. Celem tego święta było 

kształtowanie postawy prozdrowotnej, utrwalenie zasad właści-

wego odżywiania się, a także rozwijania u dzieci umiejętności 

współpracy w zespole. Były zabawy ruchowe w rytm piosenki 

„Na marchewki urodziny…”, tańce, zagadki, lepienie z masy 

solnej i wspólne pieczenie ciasta marchewkowego. Każdy 

przedszkolak tego dnia wyszedł z przedszkola z pomarańczo-

wym uśmiechem na twarzy. Pewnego jesiennego poranka w na-

szym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem, aspiran-

tem sztabowym Piotrem Poleszczukiem. Tematem spotkania by-

ło utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypo-

mnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przed-

szkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypo-

mniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodze-

nia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować 
się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo 

własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji 

zagrożenia. Policjant poinformował i zademonstrował dzieciom 

również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku 

psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazó-

wek zaproszonego gościa. Pan Policjant wręczył dzieciom ksią-
żeczki „Bezpieczny przedszkolak”. Na przedszkolaków czekała 

jeszcze jedna niespodzianka - krótka przejażdżka radiowozem 

policyjnym. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły pa-

nu policjantowi własnoręcznie wykonaną książeczkę ze swoimi 

pracami oraz dyplom Przyjaciela Przedszkola. Miesiąc paździer-

nik rozpoczął się dla naszych milusińskich bardzo aktywnie po-

przez uczestnictwo w II Branickim Biegu Przedszkolaka. W tym 

roku możemy pochwalić się sukcesami naszych podopiecznych 

w kategorii dziewczynek 3-4 letnich na III miejscu podium sta-

nęła Mauela Kudzia, w kategorii chłopców 3-4 latków I miejsce 

zdobył Dominik Żywina, a II – Szymon Łubocki. W kategorii 

dziewczynek 5-6 letnich I miejsce zdobyła Natalia Besz, zaś  
w tej samej kategorii wiekowej chłopięcej na najwyższym stop-

niu podium stanął Oliwier Kudzia. Możemy się pochwalić rów-

nież sukcesem naszej nauczycielki, Jolanty Domańskiej, która 

zajęła I miejsce w V Branickim Biegu w kategorii mieszkańców 

Gminy Branice – kobiet na dystansie 5km. Bieganie jest naj-

teraz w salce rekreacyjnej. Jest to także okazja, by podziękować 
za użyczenie samochodu na rzecz Stowarzyszenia „Immaculata” 

Panu Grzegorzowi Woźniak. Kończąc, gdyby ktoś był zaintere-

sowany, co my tu robimy, odpowiadamy: twórczo czas tracimy.  

Wolontariusze 

Julia Pospiszyl, Krzysztof Kaczmarzyk 
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Fandomowa instrukcja obsługi, czyli fani w dzisiejszym społeczeństwie 
Czym jest fandom? Gdyby takie pytanie 

zadano grupie dorosłych, zapewne nie-

wielu z nich znałoby odpowiedź. Inaczej 

sprawa ma się z młodzieżą - jestem pew-

na, że większa część nastolatków cho-

ciażby słyszała o tym pojęciu. 

Korzystając z własnego doświadczenia, 

myślę, że mogę śmiało założyć, iż więk-

szość przedstawicieli fandomowej spo-

łeczności spotkało się z sytuacją, w któ-

rej, rozmawiając z nowo poznaną osobą, 
machinalnie użyło tego słowa, po czym 

nastąpiła niezręczna cisza, a rozmówca 

patrzył się na nas pytającym wzrokiem. 

Uważam, że aby jak najlepiej wyja-

śnić ,,fandom'', należy zdefiniować go ja-

ko grupę społeczną. Jest ona: 

− nieformalna - nikt nie zapisuje się do 

fandomu. Nie trzeba wypełniać milo-

nia formularzy, następnie dowiadując 

się, że, niestety, ale podpisaliśmy w 

złym miejscu i papiery należy wypeł-

nić od nowa. Wręcz przeciwnie - 

większość przyszłych fanów na po-

czątku nie zdaje sobie sprawy z tego, 

że są w fandomie, a w niektórych 

przypadkach (o zgrozo!) nawet czym 

on jest, 

− wtórna - członkiem nie zostaje się od 

urodzenia, lecz z wyboru. W końcu 

nikt nie urodził się, znając na pamięć 
wszystkie części ,,Harry'ego Pottera'', 

− duża - choć wypadałoby raczej powie-

dzieć ,,ogromna''. Największe fanow-

skie społeczności osiągają tysiące 

członków (i tak niemożliwych do ska-

talogowania), zrzeszając ludzi wielo-

krotnie z całego świata. Aby mogli się 
oni między sobą porozumieć, w fam-

domach zwykle używa się języka an-

gielskiego. Również w tym języku 

wyrażane są zwroty, na które, przeby-

wając wśród fanowskiej społeczności, 

trudno nie natrafić. 
Fandomowy słowniczek 

− fandom - jak już wiadomo, jest to gru-

pa społeczna tworzona przez fanów. 

Prawie każdy ma własną nazwę, tak 

samo jak jego członkowie. Przykłado-

wo fani serialu Sherlock nazywają się 
Sherlockians (czyli spolszczając Sher-

lockianie). Oczywiście społeczności 

fanowskie nie tyczą się tylko seriali - 

może być to np. książka, gatunek mu-

zyczny, film, zespół czy gra kompute-

rowa, 

− fanart - obraz, grafika i każda inna 

forma sztuki nawiązująca do fando-

mu, 

− fanfiction - fikcja literacka fanów roz-

paczliwie zastanawiających się, co 

wydarzy się w kolejnej części książki 

lub po prostu stworzenie własnej fa-

buły w istniejącym już uniwersum. 

Ważne jest, by nie łamać przy tym 

praw autorskich i zaznaczyć, że np. 

użyte postaci należą do jakiegoś auto-

ra, 

− ships - skrót od angielskiego słowa re-

lationships, a więc uczucia między 

postaciami (pary bohaterów również 
mają własne nazwy). 

Łatwo można zauważyć, że wszystkie 

wyrazy związane z fandomem mają 
przedrostek fan, co jest oczywistym na-

wiązaniem do twórców tych neologi-

zmów. Podobnych słów jest, jak można 

się domyslić, o wiele więcej. Te zamiesz-

czona tutaj są najczęściej uzywane. 

Jak każda grupa społeczna, odrębne 

fandomy mają zwykle swoją symbolikę, 
np. dla Sherlockians głównym symbolem 

jest grafika I am Sherlocked (gra słów na-

wiązująca do jednego z odcinków). Sym-

bole pełnią bardzo ważną funkcję: dzięki 

nim, nawet nie zaczynając rozmowy, wie-

my czym dana osoba się interesuje - dla-

tego wśród fanów popularne są koszulki, 

torby itd. z właśnie takimi symbolami.  

A nóż jakiś przechodzień zapyta nas co to 

znaczy, a my, wychwalając pod niebiosa 

fandom, przysporzymy naszej społeczno-

ści nowego członka? 

Co ważne, być fanem nie może być 
traktowane równorzędnie z czasownikiem 

lubić. To, że na kanapkę wolę położyć 
szynkę niż ser nie czyni ze mnie członka 

fandomu zagorzałych zwolenników szyn-

ki, którzy są w stanie wojny z entuzjasta-

mi sera. 

Bycie fanem to dużo więcej. Sama bę-
dąc w wielu fandomach, mogę z całą 
pewnością powiedzieć, że jest to cudow-

na sprawa. Sama świadomość, że nie tyl-

ko ty nie możesz doczekać się następnej 

części książki albo nie jesteś sama w roz-

paczy po tym, jak któryś z bohaterów 

właśnie zginął jest uczuciem tak ekscytu-

jącym, że nie da się go opisać słowami. 

Gdy odkryłam fandom, byłam równocze-

śnie oszołomiona i zachwycona jego bo-

gactwami: niekończącymi się dyskusja-

mi, tworzonymi przez fanów filmami, ob-

razami czy teoriami, byłam pod wraże-

niem tego, jak ludzie, którzy nigdy nie 

poznaliby się w realu, tutaj razem płaczą 
nad tym, że ich ulubiony zespół zakoń-
czył karierę albo dzielą się przypiszcze-

niami, co wydarzy się w mastępnym se-

zonie serialu. To co, że prace nad nim za-

czną się dopiero za trzy lata? Poczekamy! 

Zdążymy powariować z tej niepewności, 

ale poczekamy! 

Fandom to nie tylko grupa społeczna, 

fandom jest miejscem, w którym - mimo 

że wszyscy interesujemy się tym samym - 

każdy może wyrazić siebie. Działalność 
w tej społeczności, a przede wszystkim 

ludzie, którzy uczestniczą w niej razem  

z nami stają się inspiracją i dają mnóstwo 

pozytywnej energii. Czujemy poczucie 

przynależności, które szczególnie widać 
na zlotach fanów ,,na żywo". Skumulo-

wanie w jednej przestrzeni setek ludzi, 

którzy po prostu nie mogą się doczekać, 
żeby poznać innych, daje efekt podobny 

do wrzucenia miętówek do Coli - ekscy-

tacja i radość wybuchają we wszystkich, 

nawiązują się przyjaźnie, tę niesamowitą 
atmosferę czuje się w powietrzu. Spotka-

nie podobnych do ciebie, integrowanie 

się ze społecznością to jedna z najpięk-

niejszych rzeczy w byciu fanem. 

Dlatego jeśli widzisz, że twój/twoja: 

córka/syn/kolega/przyjaciółka lub ktokol-

wiek inny z twojego otoczenia używa 

słów, których nie rozumiesz, przejawia 

nagłe zainteresowanie sztuką (każdy fan 

chociaż raz próbował stworzyć fanart al-

bo napisać fanfiction), a przede wszyst-

kim coraz częściej opowiada ci o jego no-

wym zainteresowaniu - wiedz, że ta oso-

ba najprawdopodobniej staje się częścią 
fandomu. Jeśli więc usłyszysz w rozmo-

wie z nią słowo fandom, oszczędź jej nie-

zręcznej ciszy. Jest bardziej niż pewne, że 

zaczyna się dla niej wspaniały czas - i na 

pewno nie będzie on zmarnowany.  

W końcu czasu poświęconego na pasję 
nie da się zmarnować.  

Zuzanna Gatner - uczennica III klasy 

Gimnazjum w Branicach 

prostszą formą aktywności fizycznej, a zarazem spełnia ważną 
rolę w rozwoju dziecka. Przedszkolaki uczą się dyscypliny i po-

konują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne 

możliwości. 8 października w ramach obchodów „Dnia Papie-

skiego - Idźmy naprzód z nadzieją" spędziliśmy miłe 

„Popołudnie z Janem Pawłem II przy kremówce” w Szkole Pod-

stawowej we Włodzieninie. Nasze przedszkolaki wraz ze scholą 
SOLI DEO rozpoczęły świętowanie ulubioną pieśnią papieża –

„Barką”. Dzieci i młodzież recytowały wiersze oraz cytowały 

słowa Wielkiego Rodaka. 

„Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich 

życia, reprezentując owoc ich miłości. Pozwala również myśleć 
o przyszłości”- 

 Castel Gandolfo 1979 

Nauczyciele  z Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 

z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach 
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice  

przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 

i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 28.11.2017 r. 

 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywie-

szenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.11.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp Oznacze-

nie i KW 
Pow. 

 (ha/m2) położenie 
Przeznaczenie  

w planie (P) /

studium (S) 
opis Cena w złotych uwagi 

1 190/12 
  
KW nr 

OP1G-

/00023893/

0 
  

0,0800 ha Branice 
ul. Szkolna 

(P) przeznaczenie 

podstawowe – za-

budowa mieszka-

niowa jednorodzin-

na. 
  

Działka z przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną. Kształt działki korzystny, 

regularny wielokąt, rzeźba terenu 

pozioma, dojazd droga asfaltową, 
w pobliżu działki pełne uzbroje-

nie. 

17 000,00  zł   

+ VAT według 

obowiązującej 

stawki 
  

Sprzedaż w formie przetar-

gu ustnego nieograniczone-

go. 
Termin zagospodarowania 

nieruchomości zgodnie  

z planem 24 miesiące od 

daty sprzedaży. 

2 549 
  
KW nr 
OP1G 

/0000839-

9/6 
  

0.0300 ha 
  
budynek 

o pow. 

użytko-

wej 
62,40 m 

Branice 
ul. Główna 

(P)  wyznacza się 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jed-

norodzinnej-

usługowej. 

Działka zabudowana budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym 

przeznaczonym do rozbiórki lub 

generalnego remontu. Działka źle 

zagospodarowana, zaniedbana. 

Działka uzbrojona w wodociąg, 

energie i kanalizację, dojazd dro-

ga asfaltową. 

8 400,00 zł pod-

lega zwolnieniu 

z podatku VAT 
  

Sprzedaż w formie przetar-

gu ograniczonego do wła-

ścicieli działek 550, 548/7 

 3 159/98 
  
KW nr 
OP1G 

/00025543/ 

6 

0.0200 ha 
  
budynek 

o pow. 

użytko-

wej 
66,50 m 

Jakubowice (S)  teren zabudo-

wany/

zainwestowany. 

Działka zabudowana budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym 

przeznaczonym do rozbiórki lub 

generalnego remontu. Działka źle 

zagospodarowana, zaniedbana. 

Działka uzbrojona w wodociąg, 

energie elektryczną, dojazd droga 

nieutwardzoną. 

5 700,00 zł 
podlega zwol-

nieniu z podatku 

VAT 

Sprzedaż w formie przetar-

gu ustnego nieograniczone-

go. 

INFORMACJA O PRZETARGACH 
Wójt Gminy Branice informuje, iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250 wew. 20 i w 

Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje w najbliższym czasie Gmina Branice 

Oznacze-

nie  

(nr dział-

ki) i KW 

Pow.  

i położenie 
 

Przeznacze-

nie w planie 

(P)/studium 

(S) 

opis Termin 

przetargu 

Cena 
wywoławcza 

do  przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 

wpłaty 

uwagi 

1310 

  

KW  

nr OP1G-

/00018594/

6 

Włodzienin 

137 
  
Część budyn-

ku o pow.  

244,21 m²  

i udziale w 

nieruchomości 

wspólnej 
4694/10000 

  

(S) teren za-

zabudowany/ 

zainwesto-

wany. 

Część budynku  mieszkalnego kil-

kurodzinnego o pow. 244,21 m² do-

tychczas nieużytkowana. Lokale 

4,5,6,7 wraz z udziałem w nieru-

chomości wspólnej wynoszącym 

4694/10000. Budynek dwukondy-

gnacyjny, nie podpiwniczony  

z poddaszem nieużytkowym, dach 

kryty dachówka ceramiczną, stolar-

ki drzwiowej brak, stolarka okienna 

częściowo drewniana, częściowo 

brak. Brak tynków wewnętrznych, 

podłóg, instalacji wewnętrznych, 

urządzeń. Stopień zużycia 50%. 

21.11.2017 
  
godz. 10:00 

110 000,00 zł 
+ VAT wg 

obowiązującej 

stawki 
  

11000,00 zł 
  
16.11.2017 

Sprzedaż w for-

mie I przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego. 

79/1 

KW  

nr OP1G 

00025543 

/6 

Jakubowice 

 

pow.  
0.3355 ha 

(S) teren za-

zabudowany/ 

zainwesto-

wany. 

Nieruchomość niezabudowana, po-

łożona w sąsiedztwie zabudowy bu-

dynków mieszkalnych. Działka ma 

kształt korzystny – regularny wielo-

kąt. Uzbrojenie: wodociąg, energia 

elektryczna. Posiada dostęp do dro-

gi o nawierzchni asfaltowej. Dział-

ka obecnie nieużytkowana, miejsca-

mi porośnięta dziko rosnącymi 

drzewami (tzw samosiejki). 

17.11.2017 
  
godz.10:00 

33 350,00zł  

+ VAT wg 

obowiązują-
cej  stawki 

3 500,00 zł 
  
14.11.2017 

Sprzedaż w for-

mie I przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego. 
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We wrześniu 2017r. 

Urodzili się 

1. Głogiewicz Antonina - Dzbańce.  

2. Jaroszewska Maria - Jakubowice. 

3. Kawik Tymoteusz - Uciechowice. 

4. Podanowska Iga - Branice. 

5. Kościółek Blanka - Jędrychowice. 

6. Jakubowska Blanka - Dzierżkowice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek małżeński 
1. Ewa Osika (Lewice) - Piotr Babiak. 

2. Kazimierz Kącki (Wódka) - Danuta Malitka (Wódka). 

3. Marzena Mróz (Branice) - Michał Litner. 

4. Magdalena Adamska (Dzbańce-Osiedle) - Łukasz 

Łubocki. 

5. Wojciech Murowany (Branice) - Klaudia Tupek. 

6. Małgorzata Herbut (Branice) - Aleksander Paprotny. 

7. Krzysztof Pelc (Bliszczyce) - Weronika Blok. 

8. Ewelina Lach (Branice) - Sebastian Robociński. 

9. Wioleta Wilczyńska (Boboluszki) - Przemysław Sęga 

(Wysoka). 

10. Wojciech Skrzeczkowski (Branice) - Weronika Kotyl. 

11. Mateusz Stosur (Bliszczyce) - Katarzyna Kaczmarek. 

12. Adrianna Kasznia (Wódka) - Paweł Szczerowski

(Wiechowice). 

13. Paweł Zagórski (Branice) - Barbara Tkaczyk. 

14. Paweł Zapotoczny (Włodzienin) - Angelika Balon. 

15. Bartłomiej Żłobicki (Jedrychowice) - Sandra Mali-

nowska. 

   Wielu szczęśliwych wspólnych lat życia! 

Odeszli 

1. Sęga Władysław - lat 83, Wódka. 

2. Bobowski Eugeniusz - lat 65, Branice. 

3. Kaczmarzyk Jan - lat 68, Branice. 

4. Marcinków Władysław - lat 70, Wiechowice. 

5. Herbut Stefania - lat 97, Posucice. 

6. Lewandowski Tadeusz - lat 70, Uciechowice. 

7. Sass Klara - lat 91, DPS Bliszczyce. 

8. Żurek Henryk - lat 56, DPS Dzbańce. 

9. Cichoń Erwin - lat 77, DPS Dzbańce. 

   Cześć Ich pamięci ! 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  

jest 6525 mieszkańców, w tym 3344 kobiety. 

We wrześniu 2016 r. było nas 6629 osób. 

OGŁOSZENIE 
W wyznaczonych dniach wg. poniższego harmonogramu 

odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych,  

małych opon i elektrośmieci.  

Odpady należy wystawić przed posesję w pierwszym dniu 

zbiórki do godz. 7.00 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

UWAGA 

Informacja dla mieszkańców  

domów jednorodzinnych. 

Przypominamy mieszkańcom, że od miesiąca październi-

ka do kwietnia zbieramy osobno popiół w kontenerach, na-

tomiast odpady zmieszane umieszczamy w czarnych wor-

kach natomiast od maja do września popiół dajemy do 

kontenera na odpady zmieszane. Wystawienie w workach 

popiołu, z uwagi na znaczny ciężar, może skutkować jego 

nieodebraniem z terenu nieruchomości. 

Odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym har-

monogramem.  

Wójt Gminy Branice 

Sebastian Baca 

Branice, Kałduny. 23-24 listopada 2017r. 

Bliszczyce, Michałkowice, 

Włodzienin, Włodzienin Kolo-

nia, Jędrychowice. 
14-15 listopada 2017r. 

Gródczany, Wódka, Uciechowi-

ce, Posucie, Wiechowice, Dzierż-
kowice, Turków, Jabłonka,  

Niekazanice. 

16-17 listopada 2017r. 

Jakubowice, Wysoka, Bobolusz-

ki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, 

Lewice. 
21-22 listopada 2017r. 


