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Inwestycje, remonty, modernizacje. 
Droga dojazdowa Wysoka - Jakubowice 

W dniu 19 maja 2017r. Gmina Branice ogłosiła przetarg na 

przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wyso-

ka – Jakubowice. W ramach prowadzonego postępowania prze-

targowego wpłynęły dwie oferty: 

1. TRANSKOM Robert Bałdyga ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Ja-

ryszów (wartość oferty: 998.112,16 zł) 

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk,  

ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce (wartość oferty:  

870.537,01).  

Stan drogi przed modernizacją 

Z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, najko-

rzystniejszą okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk i finalnie w dniu 4 lipca br. 

została podpisana umowa z Wykonawcą.  

Zakres robót budowlanych drogi o długości 1912,38 m i szero-

kości 3,50-5,00 m i obejmował: 

− roboty rozbiórkowe, 

− wykonanie koryta pod konstrukcje drogi i wjazdów, 

− wykonanie warstwy odsączającej,  

− wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, 

− wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

− wykonanie poboczy (szer. 0,50 m) oraz wjazdów do nieru-

chomości zamieszkałych z kostki brukowej, 

− wykonanie prefabrykowanego ścieku drogowego korytkowe-

go betonowego o długości 103,20 m. 

Stan drogi podczas robót modernizacyjnych 

Prędkość projektowa 40 km/h – na odcinku biegnącym przez 

miejscowość Jakubowice – ograniczenie do 30 km/h. 
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Roboty wykonywane były od sierpnia do listopada 2017r. 

Koszt inwestycji - 870 537,01 PLN brutto 

Dofinansowanie z FOGR-u = 286 800,00 PLN 

W czasie robót drogowych wykonano także wymianę trzech słu-

pów średniego napięcia 15 kV w tym zmianę lokalizacji jednego 

słupa, znajdującego się po trasie drogi. 

Droga po modernizacji 

Redakcja 
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Inwestycje, remonty, modernizacje. 
Przebudowa dawnego budynku USC w Branicach 

na Ośrodek Kultury o roboczo zaplanowanej  

nazwie „WERSALKA”  

wraz z zagospodarowaniem terenu. 
W dniu 7 września Gmina Branice ogłosiła przetarg nieograni-

czony pn. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biolo-

giczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony 

rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewalo-

ryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z za-

gospodarowaniem terenu. W ramach ogłoszonego postępowania 

przetargowego wpłynęły dwie oferty: 

1. Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji EMBUD Michał Ży-

choń ul. Stelmacha 9 48-100 Głubczyce  o wartości 

1.126.052,38 zł; 

2. Konsorcjum: D & G Building Group Sp. z o.o.  ul. Długa 11, 

48-130 Kietrz Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda 

ul. Zielona 42  48-130 Kietrz o wartości1.130.329,53 zł. 

Oferta złożona przez Pana Michała Żychoń, przedstawiała naj-

korzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów 

oceny ofert w postępowaniu przetargowym w związku  czym  

w dniu 26 października br. doszło do podpisania umowy z wy-

konawcą.  

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddzia-

łanie 5.3.2. "Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przy-

granicznych". 

Budynek byłego USC zostanie poddany kapitalnemu remonto-

wi oraz przebudowie. Do ważniejszych prac należy zaliczyć: 
wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie po-

ziomej i pionowej izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 

remont elewacji, wymianę stropów międzykondygnacyjnych, 

wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie nowych 

tynków oraz posadzek, wymiana i przebudowa wszystkich insta-

lacji wewnętrznych, itd. Dzięki remontowi powstaną: sala wy-

kładowo – taneczna, pokój multimedialny, siłownia, szatnie  

z natryskami, sanitariaty, z których będą mogły korzystać osoby 

niepełnosprawne oraz pokoje socjalne dla pracowników oraz 

osób prowadzących sezonowo warsztaty, szkolenia, czy imprezy 

kulturalne. W ramach rewaloryzacji wykonana zostanie  rów-

nież rozbiórka schodów przy elewacji frontowej wraz z wykona-

niem nowych schodów z podnośnikiem pionowym dla osób nie-

pełnosprawnych. Ponadto zostanie rozebrany fragment muru, 

który uniemożliwia dostęp do budynku od strony kościoła i wo-

kół obiektu zostanie wykonana nawierzchnia z kostki granitowej 

4/6 cm oraz zamontowany zostanie stojak na rowery. 
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Montaż LED-owych punktów oświetleniowych. 
W trzech miejscowościach zostały zamontowane nowe latar-

nie oświetlenia ulicznego, wyposażone w energooszczędne źró-

dła światła LED. 

3 sztuki zamontowano w Branicach (ostatnie domy w Brani-

cach po prawej stronie przy drodze wyjazdowej w kierunku  

Bliszczyc). 

2 sztuki zamontowano w Uciechowicach (ostatnie dwie latar-

nie po prawej stronie miejscowości tuż przy skręcie do firmy pa-

na Kazimierza Węglowskiego). 

1 sztuka zamontowana we Włodzieninie, tuż za ruinami ko-

ścioła św. Mikołaja. 

Wartość wykonanej inwestycji to 45 000,00 zł.  

Wkrótce zostaną wymienione kolejne przydrożne latarnie oraz 

rozpoczęta zostanie budowa całkowicie nowych punktów oświe-

tleniowych. 

Działanie w tym zakresie będą kontynuowane również  
w przyszłym roku. 

Budowa placów zabaw 
W pierwszych dniach listopada wyłoniliśmy wykonawców 

dwóch kolejnych inwestycji zaplanowanych do realizacji na 

wiosnę przyszłego roku. Firma SIMBA S.C. z Zemborzyc Tere-

szyńskich wykona projekt pn.: „Budowa placów zabaw wraz  

z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wysoka  

i Jakubowice”. Z kolei Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych 

i Drogowych Tomasz Gatner z Branic zrealizuje zadanie pn.: 

„Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu  

w miejscowościach Wódka i Lewice”. Całkowity koszt obydwu 

inwestycji to ok 400 000,00 zł. z czego 220 381,00 zł. stanowi 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Celem w/w projektów jest 

stworzenie bazy rekreacyjno

-wypoczynkowej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych po-

przez budowę placów za-

baw wraz z zagospodarowa-

niem terenu. 

Na zdjęciu zamieszczone 

zostały jedne z urządzeń za-

bawowych, które zamonto-

wane będą na nowym placu 

zabaw w miejscowości Ja-

kubowice.  

 

Remonty obiektów gminnych 
W miesiącu październiku 2017r. zostało wymienione pokrycie 

dachowe w budynku gminnym w miejscowości Jędrychowice 7. 

W budynku znajdują się mieszkania komunalne oraz socjalne. 

Wcześniej dach był pokryty dachówką betonową. Pokrycie z ra-

cji upływu czasu stawało się coraz bardziej nieszczelne, przez 

co każdy mocniejszy deszcz powodował zalania i uniemożliwiał 

użytkowanie dwóch mieszkań znajdujących się na poddaszu. 

Skala uszkodzeń dachu dopuszczała jedynie jego całkowitą wy-

mianę.  

Dach został pokryty blachą, wymieniono również rynny, wy-

konano dwa wyłazy dachowe oraz ławę kominiarską. Koszt in-

westycji wyniósł 32.075,00 zł. 

Kolejne najbliższe inwestycje dotyczące mienia komunalnego 

to również wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkal-

no - użytkowym w Posucicach 17, w którym oprócz mieszkań 
komunalnych znajduje się również świetlica wiejska. Wykona-

nie wymiany pokrycia dachowego umożliwi nam wynajęcie ko-

lejnego mieszkania na poddaszu.  

Redakcja 
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Święto Niepodległości w branickiej szkole 
 

99 rocznicę Narodowego Święta Niepodległości w naszej 

szkole uczczono podczas uroczystego apelu, który odbył się 9 li-

stopada 2017 roku. Dzień 11 listopada, to symbol walki o wol-

ność, znak wiary i zwycięstwa. W tym dniu słowa niepodle-

głość, patriotyzm, ojczyzna nabierają szczególnego znaczenia.  

Każdego roku przeżywamy tę uroczystość inaczej i za każdym 

razem bardzo wyjątkowo. Kilka dni wcześniej uczniowie wyko-

nali plakaty o tematyce historycznej, następnie udekorowano ni-

mi szkołę. W świetlicy dzieci zrobiły biało - czerwone kotylio-

ny, które dodawały powagi temu świętu.  

Uroczysty apel niepodległościowy przygotowany był dla dzie-

ci młodszych i starszych. Rozpoczął się Rotą. Następnie harcer-

ki przytaczały fakty z historii ukazując ważny dla Polaków czas. 

Z wielkim zaangażowaniem klasa I recytowała wiersz pt. „Kto 

Ty jesteś…”, kolejne wiersze zaprezentowały Paulina Paliga  

i Oliwia Szatko. Pieśni legionowe i współczesne patriotyczne 

wykonali soliści oraz zespoły wokalne Mini- Szag, Szag, Iskra  

i harcerze Promyki. Występ naszych dzieci był bardzo pouczają-
cą lekcją polskiej historii i patriotyzmu.  
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Czy teatr umarł? 
Gdyby na ulicy podejść do dowolnego 

nastolatka i spytać, gdzie częściej chodzi, 

do kina czy do teatru, spotkalibyśmy się 
zapewne z zaskoczonym wzrokiem roz-

mówcy oraz odpowiedzią, że oczywiście 

do kina. A dlaczego? Bo teatr jest nudny, 

to bite dwie godziny oglądania jakiejś, 
pożal się Boże, klasyki. To rozrywka tyl-

ko dla starszych ludzi, nie ma w nim nic  

z nowoczesności, jeszcze trzeba się ubrać 
elegancko, a w kasie biletowej nie sprze-

dają pop-cornu... 

Taki właśnie obraz teatru funkcjonuje 

wśród młodych ludzi, przedstawianego  

w telewizji i mediach społecznościowych 

jako przestarzały i nieciekawy. Został ze-

pchnięty w cień na rzecz kina - no bo, 

hej, komu chce się oglądać "Hamleta", 

kiedy można obejrzeć olśniewającą efek-

tami specjalnymi nową część "Spider-

Man'a"? Przeglądając różne fora w inter-

necie odniosłam wrażenie, że część mo-

ich rówieśników uważa, iż teatr zatrzy-

mał się na poziomie dramatu antycznego 

- grana jest jedynie klasyka, język jest 

niezrozumiały, a sama fabuła nudna jak 

praca domowa. Tylko że czas nie stanął 
w miejscu. Teatr to forma sztuki, a więc 

tak jak i ona się rozwinął. Oczywiście,  

w repertuarach teatrów można znaleźć 
klasykę graną w tradycyjny sposób, a na-

wet unowocześnioną, na przykład w mu-

sicalu "Romeo i Julia", gdzie akcja prze-

niesiona jest do XXI wieku. Ale nie jest 

ona wszystkim, co ma do zaoferowania 

teatr. 

Możliwości jest wiele. Masz ochotę się 
pośmiać, ale ta łzawa komedia roman-

tyczna z celebrytką w roli głównej okaza-

ła się stratą pieniędzy? Wybierz się na re-

cital kabaretowy albo komedię parodiują-
cą pracę w korporacji. Lubisz słuchać 
rocka, a ten film o kapeli garażowej, któ-

ra zdobywa sławę, reklamowany jako hit, 

zawiódł twoje oczekiwania? Przyjdź na 

rock-operę. Szukasz czegoś z zaskakującą 
fabułą i szybką akcją? Powinien spodo-

bać ci się spektakl improwizowany, do 

którego nie ma scenariusza i jest jedyny 

w swoim rodzaju. 

To przede wszystkim odróżnia teatr od 

kina: każdy spektakl jest niepowtarzalny, 

choć przecież jutro będzie grane to samo. 

Ale aktorzy zagrają to w trochę inny spo-

sób, być może będą czuli trochę inne 

emocje i z każdym przedstawieniem będą 
rozumieć i kreować swoją postać coraz 

mocniej. Sporo ludzi to właśnie kocha  

w teatrze. Nie wchodzisz drugi raz do tej 

samej rzeki - to już jest coś innego niż 
wcześniej. W filmie tego nie ma. Podczas 

nagrywania, w razie pomyłki każdą scenę 
można powtórzyć dowolną ilość razy,  

a po zmontowaniu otrzymujemy tylko te 

najlepsze, wzmocnione efektami specjal-

nymi - a rezultat i tak czasem pozostawia 

wiele do życzenia. Na deskach teatru nie 

ma miejsca na błędy. Podczas spektaklu 

na żywo, jeśli aktor zapomni tekstu, pu-

bliczność to zauważy i zapamięta, naj-

pewniej nie kupi też więcej biletów na to 

przedstawienie. Z tego powodu teatr ce-

chuje bardzo dobra jakość wystawianych 

sztuk. Idąc na spektakl ryzykujemy co 

najwyżej, że tematyka nie przypadnie 

nam do gustu, ale z całą pewnością bę-
dzie on odegrany profesjonalnie.  

Warto podkreślić, że w teatrze bardzo 

szanuje się widzów - nie znajdzie się tutaj 

długich reklam, które zajmą co najmniej 

piętnaście minut i już na początek przete-

stują naszą cierpliwość i rozproszą przed 

rozpoczęciem widowiska. Spóźnieni wi-

dzowie nie będą szurać i chodzić po wi-

downi, po ciemku szukając swoich miejsc 

- w teatrze po prostu nie zostaną wpusz-

czeni na salę. Skoro traktuje się nas z ta-

kim szacunkiem, jesteśmy zobowiązani 

odwdzięczyć się tym samym. Nie wypada 

więc przychodzić na spektakl w mini-

spódniczce lub dresach. Z tego samego 

powodu niedozwolone jest jedzenie i pi-

cie podczas spektaklu, przeszkadza ono 

też innym widzom w odbiorze przedsta-

wienia. 

Wbrew temu, co myślą niektórzy, teatr 

wciąż żyje i ma się dobrze. Trzeba tylko 

chcieć go odkryć. Przestać zasłaniać się 
stereotypami, kupić bilet i świadomie 

przeżyć spektakl. Gwarantuję, że przeży-

cia będą niezapomniane. 

Katarzyna Gatner,  

uczennica kl. III gimnazjum w Branicach  

To Święto sprawia, że choć na chwilkę zatrzymujemy się  
w miejscu i wspominamy naszych Rodaków, dziadków, pra-

dziadków walczących o wolność.  
Po apelu Pani Dyrektor Zenobia Majewska ogłosiła konkurs 

historyczny pt. „Niepodległość” w formie Quizu, w którym 

mógł brać udział każdy zainteresowany uczeń i mieszkaniec na-

szej Gminy. Test składał się z trzech części i trwał od 9 do12 li-

stopada.  

10 listopada 2017 roku w kościele pod wezwaniem WNM 

Panny w Branicach odbyła się uroczysta msza święta za Ojczy-

znę, w której brały udział władze naszej Gminy z Panem Wój-

tem Sebastianem Bacą na czele, Dyrektorki Szkoły, Panie: Ze-

nobia Majewska i Aneta Pelc, nauczyciele, harcerze, uczniowie, 

rodzice i mieszkańcy Gminy. Na zakończenie mszy nasi artyści 

przedstawili montaż słowno - muzyczny „Niepodległość”, który 

zakończył się wspólnym odśpiewaniem pieśni legionowej. 

Ksiądz proboszcz Jarosław Dąbrowski w swoim słowie podkre-

ślił, jak ważna jest Ojczyzna w życiu każdego Polaka, a za przy-

szłość narodu wskazał obecne dzieci i młodzież. Występ dzieci 

został nagrodzony licznymi brawami.  

Organizatorzy: Jadwiga Misiurka, Małgorzata Podkówka, Jo-

lanta Dudek, Piotr Wiecha, Grażyna Olczak, Bogumiła Cykow-

ska, Elwira Kopczyńska, Bartłomiej Pleśniak. 

Jadwiga Misiurka 
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Gościnna Słowacja 
W dniach 19-22 października 2017r. grupa 15 dziewcząt ze 

Szkoły Podstawowej w Branicach pod opieką Edwarda Czysz-

czonia i Bartłomieja Pleśniaka z udziałem dyrektor Zenobii Ma-

jewskiej przebywała na Słowacji na zaproszenie Szkoły Podsta-

wowej w Mutnem w powiecie Namiestów na Orawie. Wyjazd 

był tak zaplanowany, aby dziewczęta nie licząc dnia dojazdu  

i odjazdu spędziły w Mutnem 2 dni. W wymianie wzięły udział 

uczennice z klas siódmych i klas gimnazjalnych, które wyróż-
niają się w sporcie lub pracach na rzecz Szkoły.  

Dla młodzieży wyjazd był wyzwaniem, ponieważ nocowały w 

słowackich rodzinach u rówieśniczek. Było trochę strachu i 

obaw, ale dziewczęta szybko znalazły porozumienie, co było 

tym łatwiejsze, że Słowacy rozumieją język polski. W rozmo-

wach panie przyznały, że jeżdżą do Polski na zakupy do Bie-

dronki i nie tylko…, oglądają polską telewizję, a szczególnie 

upodobały sobie serial „M jak miłość”.  

Nas dorosłych uderzyła niezwykła gościnność Słowaków, ich 

łagodność i ciepło. Witano nas starym słowackim obyczajem…, 

czyli chlebem i solą. Pani dyrektor, Jana Murinova, oprowadziła 

nas po szkole, która wielkością odpowiada branickiej. Skupia 

dzieci w dwóch etapach edukacyjnych - odpowiednik naszej 

edukacji wczesnoszkolnej - dzieci 6-10 lat (klasy 1-4) i II etapu 

10-15 lat ( klasy 5-9). W klasach ławki szkolne poprzykrywane 

były w celach ochronnych ceratami. Matematykę uczniowie pi-

sali w zeszycie w szerokie linie.  

W oko wpadła  nam dekoracja szkoły. W części przeznaczonej 

do nauki dzieci młodszych na korytarzu stały postawione lub 

zwisały z sufitu dekoracje jesienne. Wśród dzieci starszych eks-

ponowano na długich korytarzach ich prace plastyczne i zdjęcia 

z uroczystości szkolnych. Nie zabrakło zdjęć z wymian między-

narodowych młodzieży, w które to szkoła w Mutnem angażuje 

się z zamiłowaniem. Najbardziej oryginalne pamiątki pochodzi-

ły z wymiany z Chinami! Na bocznej ścianie wisiał duży krzyż, 
a po jego bokach wizerunki Matki Teresy z Kalkuty i papieża 

Jana Pawła II, którego Słowacy nazywają „naszym papieżam”. 

Ale prawdziwy szok przeżyliśmy na przerwach, które w szkole 

w Mutnem było widać, a nie słychać. I tu trochę pozazdrościli-

śmy nauczycielom w Mutnem. Również i młodzież miała czego 

pozazdrościć swoim rówieśnikom ze Słowacji. W najstarszych 

klasach uczniowie słowaccy mają po 6 godzin dziennie lekcji (u 

nas po reformie zawsze 7). O godzinie 13:00 słowacka szkoła 

pustoszała, a dzieci samodzielnie udawały się na stołówkę do 

pobliskiego budynku na obiad. Podczas spożywania posiłków 

nie nadzorował ich żaden nauczyciel, a niezjedzone resztki z ta-

lerza samodzielnie zgarniały do przeznaczonego do tego pojem-

nika.  

Na temat wymiany kilka słów napisała również nasza mło-

dzież, ukazując pobyt na Słowacji z ich perspektywy. Przeczy-

tajcie Państwo, co ich ujęło. 

„Nasza przygoda nie trwała długo, ale dostarczyła wielu no-

wych doświadczeń i wrażeń. Mogłyśmy na własne oczy do-

strzec różnice między naszą branicką szkołą a szkołą w Mut-

nem. Tamtejszy system edukacji całkowicie różni się od nasze-

go. Testy końcowe zdają tylko z trzech przedmiotów: języka 
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słowackiego, matematyki i języ-

ka angielskiego,  a  dobrzy sło-

waccy uczniowie nazywani są 
studentami. Podczas 10-

minutowych przerw  panuje ci-

sza i dyscyplina, nawet w naj-

młodszych klasach. Doświad-

czyłyśmy tego podczas drugiego 

dnia pobytu, obserwując proces 

edukacji w tamtejszej szkole. 

Tego dnia miałyśmy również 
przyjemność oglądać program 

artystyczny przygotowany spe-

cjalnie na nasz przyjazd.  

W ich rejonach popularny jest 

taniec i śpiew folklorystyczny, 

który miałyśmy okazję zoba-

czyć. Serca nasze skradła para 

młodszych artystek, grających 

rolę Maszy i niedźwiedzia, a w ucho wpadła współcześnie napi-

sana i zdobywająca obecnie na Słowacji popularność ich wersja 

znanej pieśni „Ukraina.”  

Ten dzień zakończył się zajęciami sportowo - rekreacyjnymi, 

na które składał się mecz towarzyski w piłkę nożną, a po nim 

uczyłyśmy słowacką młodzież i nauczycieli belgijki, ponieważ 
jak się okazało, o tym tańcu słyszeli, ale jeszcze go nie umieli. 

Bawiliśmy się świetnie.  

Następnego dnia, wspólnie z naszymi nowo poznanymi kole-

żankami, pojechałyśmy do miejscowości Orawskie Podzamcze, 

aby zwiedzić tamtejszy zamek. Ta nazwa nic nam nie mówiła, 

dopóki nasza pani przewodnik nie poinformowała nas, że nagry-

wano w nim „Janosika”. W trakcie zwiedzania dowiedziałyśmy 

się również, że nakręcono tam znany horror „Nosferatu- symfo-

nia grozy”. Najstarsza część zamku, tzw. zamek górny, pocho-

dzi z XIII w. Jest to wąska budowla przyklejona do ściany skały, 

robiąca wrażenie niedostępnej. Najmłodsza część zamku – za-

mek dolny - to okres baroku (XVII w.). Oglądałyśmy zamek   

z zaciekawieniem, robiłyśmy zdjęcia, budowla zrobiła na nas 

wrażenie.  

Po zwiedzaniu zamku z trudnych  warunkach pogodowych 

przyszedł czas na relaks w  termach w Oravicy. Wygrzane  

w wodach o temperaturze ok. 36-38 stopni C, zrelaksowane po 

ciężkim dniu, wróciłyśmy do Mutnego, gdzie czekała na nas cie-

pła kolacja w stołówce szkolnej.  

Czwartego, a zarazem ostatniego, dnia miałyśmy możliwość 
uczestniczenia we mszy św. Jest to bardzo religijny kraj.  

W Mutnem zostałyśmy bardzo miło i ciepło przyjęte przez ro-

dziny w których gościłyśmy. Jesteśmy szczęśliwe z tego, że za-

warłyśmy nowe przyjaźnie, które mamy zamiar pielęgnować. 
Nie możemy już  się doczekać następnej wymiany, tym razem 

odbywającej się w Polsce.  

Z całego serca pragniemy podziękować Panu E. Czyszczonio-

wi bez którego zaangażowania ten wyjazd nie doszedłby do 

skutku, Pani Dyrektor Z. Majewskiej za nawiązanie współpracy 

na dalsze lata ze szkołą w Mutne oraz Panu B. Pleśniakowi za 

opiekę i profesjonalne uwiecznianie naszych chwil”.  

My, jako opiekunowie naszych uczennic,  byliśmy dumni z ich 

zachowania, postawy i otwartości w nawiązywaniu relacji ze 

słowackimi koleżankami. Mamy nadzieję, że gdy przyjdzie wio-

sną przyjąć słowackie koleżanki w polskich domach, chętnych 

nie zabraknie.   

Nicola Michalska, Wiktoria Suzańska, Zenobia Majewska.  
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„Moja książka w jesiennym obiektywie”. 

Obchody Dnia Świętego Marcina 

W październiku biblioteka Szkoły Pod-

stawowej w Branicach zorganizowała 

konkurs fotograficzny pod nazwą „Moja 

książka w jesiennym obiektywie”. Po-

mysł okazał się „strzałem w dziesiątkę”  

a liczny udział dzieci i młodzieży w tej 

formie rozwijania artystycznych umiejęt-
ności przerósł nasze najśmielsze oczeki-

wania. Prace były różne wykonywane: 

samodzielnie i z pomocą rodziców, co też 
nas cieszy. Obrady jury były burzliwe,  

a wybór najlepszych prac nie był łatwy, 

bo każde z nadesłanych zdjęć było bardzo 

ciekawe, oryginalne, wręcz artystyczne. 

(zdjęcie na stronie tytułowej) 

I miejsce - Zuzanna Rolińska 

II miejsce - Gloria Stefaniszyn III miejsce - Marta Święs 

Te, które uznaliśmy za najlepsze z najlepszych możecie Państwo zobaczyć w naszej gazecie.              Piotr  Wiecha 

W sobotę 11 listopada w Jakubowicach tradycyjnie już obcho-

dziliśmy dzień św. Marcina. Po południu spod świetlicy wiej-

skiej wyruszył orszak, któremu przewodził św. Marcin na koniu. 

Towarzyszyły mu dzieci z lampionami, ksiądz proboszcz, stra-

żacy i pozostali mieszkańcy wsi. W kościele została odprawiona 

uroczysta msza święta, po której wszyscy udali się na poczęstu-

nek do pobliskiego parku. Tam strażacy 

przygotowali ognisko, a nasze panie ciepłe 

kakao, herbatę, rogaliki i pieczone kiełbaski. 

Dziękujemy za przybycie dzieciom i mło-

dzieży wraz z rodzicami, a także wszystkim 

naszym mieszkańcom, którzy pomimo 

chłodnej listopadowej aury wzięli udział  

w tej uroczystości. Szczególne podziękowa-

nia należą się naszym strażakom za przygo-

towanie ogniska i sprawowanie nadzoru nad 

bezpieczeństwem całej imprezy, oraz panu 

Igorowi Machnik za wypożyczenie konia 

oraz wcielenie się w rolę św. Marcina. 

Karolina Świerkosz 
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Co się dzieje w przedszkolu? 
Miesiąc październik dla przedszkolaków był szczególnie 

barwny oraz magiczny i to nie tylko ze względu na barwy złotej 

jesieni, lecz na cykl ciekawych zajęć i wydarzeń, które miały 

miejsce w naszym przedszkolu. Nauczycielki tworząc plany  

i scenariusze zajęć zwracały głównie uwagę by każde dziecko 

było szczęśliwe, radosne i twórcze, zdobywało wiedzę i umiejęt-
ności poprzez zabawę tak, by nie odczuwało trudu uczenia się,  
a nauczyło się: 
− opiekuńczości, otwartości na innych, 

− rozumienia świata i nagromadzonych w nim wartości, 

− radzenia sobie z trudnościami i problemami, 

− wyrażania własnych opinii, 

− dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie, 

− bycie kreatywnym, aktywnym, konsekwentnym, komunika-

tywnym, 

− świadomości własnej tożsamości, 

− wiedzy o otaczającym nas świecie. 

Płody rolne w ogródku warzywnym, które zasialiśmy i zasadzi-

liśmy wiosną, w październiku dojrzały. Z wielką energią dzieci 

zbierały i zwoziły zapasy na zimę. Zapoznały się z tradycją ki-

szenia kapusty i ogórków, robiły sałatki warzywne i soki wa-

rzywno-owocowe, które następnie degustowały. 

W tym też miesiącu dzieci przygotowały się do swojej pierwszej 

uroczystości jaką było „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLA-

KA”. Włożyły wiele trudu i całe swoje serce, by pięknie się za-

prezentować i wykonały wiele prac plastycznych ozdabiających 

sale i korytarz. Uczyły się wierszyków, piosenek i inscenizacji, 

aby godnie wykazać swoje umiejętności. Otrzymany dyplom  

i opadający ogromny ołówek na ramię, napawały najmniejszego 

przedszkolaka ogromną dumą, a małe „rogi obfitości” sprawiły 

wiele radości i uśmiechu. Nie mniej przejęci i dumni byli rodzi-

ce. Wspólne pierwsze świętowanie było początkiem nowej 

współpracy z rodzicami, budowaniem drugiego domu rodzinne-

go jakim jest przedszkole. 

Magdalena Mikołajczyk 

nauczyciel Publicznego Przedszkola w Branicach z oddziałami 

w Bliszczycach i Wysokiej  
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„Na poważnie i wesoło” w Katolickim Przedszkolu 

„Jestem sobie przedszkolaczek…” 
Piękny, słoneczny, jesienny dzień 18 października 2017 r. na 

długo pozostanie w pamięci naszych wychowanków i ich rodzi-

ców. W tym dniu w naszym Przedszkolu odbyło się Pasowanie 

na Przedszkolaka połączone ze świętem Pieczonego Ziemniaka, 

zorganizowane w formie Festynu Rodzinnego. W tym dniu 

wszyscy rodzice zgromadzili się na placu obok „zielonego bo-

iska” przy naszej Szkole Podstawowej. Punktualnie o godzinie 

14.30 na murawę boiska wkroczyły wszystkie dzieci z naszego 

Przedszkola. Maszerując radośnie śpiewały piosenkę 
„Maszerują dzieci drogą”. Po tym przemarszu dzieci ustawiły 

się w grupach wraz ze swoimi nauczycielkami. Nastąpiła krótka 

prezentacja poszczególnych grup. Grupa „Misiów”, „Żabek”, 

„Sówek”, a także grupa „Jeżyków” z naszego oddziału zamiej-

scowego wykonały piosenki i recytowały wiersze. 

Po tej krótkiej prezentacji dzieci złożyły uroczystą przysięgę, a 

następnie dokonał się akt pasowania. Pani Dyrektor kładąc wiel-

ki ołówek na ramieniu każdego dziecka włączyła ich do grona 

przedszkolaków. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i pre-

zenty w postaci książek. Były to bardzo wzruszające chwile za-

równo dla dzieci, nauczycieli poszczególnych grup a przede 

wszystkim dla Rodziców. Po Pasowaniu wszyscy zostali zapro-

szeni na mały poczęstunek. Serwowano pieczonego ziemniaka, 

sałatkę ziemniaczaną z jarzynami a także prażynki ziemniacza-

ne. Po posiłku i zebraniu sił wszyscy zostali zaproszeni do 

wspólnej zabawy. Na zielonej trawie odbyły się różne zabawy 

ruchowo-sportowe m.in. rzut ziemniakiem do celu, wyścigi  

w workach, obieranie ziemniaka na czas i wiele innych. Każdy 

uczestnik, który 

wystartował otrzy-

mał za udział w za-

wodach medal w 

kształcie ziemnia-

ka. PO tej sporto-

wej rywalizacji 

przyszedł czas na 

r o z s t r z y g n i ę c i e 

k o n k u r s u  n a 

„Jesiennego ludzi-

ka”. Konkurs został 

ogłoszony wcześniej i wzbudził duże zainteresowanie. Zada-

niem uczestników było wykonanie przestrzennej pracy plastycz-

nej z materiałów takich jak: owoce, warzywa i inne dary jesieni. 

Rodzice głosując wybrali zwycięzców, ale wszystkie prace zo-

stały docenione i nagrodzone. 

Był to cudowny dzień pełen radości, uśmiechu, słońca i emo-

cji. Na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy mieli okazję zrobić 
sobie zdjęcie na tle namalowanej Rodzinki Ziemniaków, a także 

wykonać korony za pomocą stempli z ziemniaka. 

Mamy cichą nadzieję, że impreza była niezwykle udana, To 

spotkanie było także okazją do wzmocnienia więzi emocjonal-

nych pomiędzy rodzicami i dziećmi poprzez wspólną zabawę. 
Dzięki temu, że byli z nami Rodzice spotkanie miało charakter 

integracyjny i na pewno pozostanie długo w naszej pamięci. 

Nauczyciele z Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, 

nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, 
 która bez przerwy się otwiera. - Jan Paweł II 

Święty Jan Paweł II bardzo kochał dzieci, a one kochały jego, 

zawsze wychodził naprzeciw ich potrzebom. Doceniał ich zna-

czenie w Kościele.  

W październiku obchodziliśmy Dzień Papieski. Był to dzień 
szczególny, albowiem Święty Jan Paweł II jest patronem nasze-

go przedszkola. Z tej okazji dzieci śpiewały piosenki, rozmawia-

liśmy o Ojcu Świętym, aby przybliżyć dzieciom jego życie. Bra-

liśmy też udział we Mszy Świętej poświęconej właśnie Janowi 

Pawłowi II.  

W ramach realizacji akcji „Bezpieczny przedszkolak” w dniu 

19 października odbyły się u nas zajęcia z udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez 

Specjalistę Zdrowia Publicznego, Panią Stanisławę Zyznawską-
Sitko. Dzieci miały okazję zapoznać się z sprzętem medycznym 

i środkami służącymi do ratowania życia. Udzielenie pierwszej 

pomocy jest naszym obowiązkiem prawnym, ale przede wszyst-

kim etycznym i moralnym. Dlatego już od przedszkola staramy 

się wprowadzać tematykę i oswajać z nią najmłodszych. Dzieci 

często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają in-
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Zbiórka makulatury w Szkole Podstawowej w Branicach  
W październiku tego roku w Szkole w Branicach odbyła się 

coroczna zbiórka makulatury. Trwała 7 dni. Zebraliśmy prawie 

16 ton makulatury (to drugi co do wielkości wynik od czasu uru-

chomienia zbiórki!), która dzięki życzliwości pana Ryszarda 

Ozdoby błyskawicznie została wywieziona do zakładów papier-

niczych w Głuchołazach. W zamian dostaliśmy środki higie-

niczne. W tym roku makulatura była starannie powiązana  

w paczki, a część rodziców pozytywnie odpowiedziała na naszą 
prośbę o wnoszenie ich na piętro na widownię hali sportowej, co 

znacznie ułatwiało pracę panu woźnemu. Dla uczniów, którzy 

zebrali najwięcej makulatury, zostanie w nagrodę zorganizowa-

na wycieczka. 

Za pośrednictwem gazety pragnę podziękować wszystkim za-

angażowanym w zbiórkę: uczniom i ich rodzicom, nauczycie-

lom, panu Ryszardowi Ozdobie za sponsorowanie transportu, 

panom Waldemarowi Lupzikowi i Adamowi Lenartowiczowi za 

pomoc w załadunku oraz panu woźnemu za pracę przy zbiórce  

i sprawnym odbiorze makulatury. Następna akcja za rok.  

Zenobia Majewska  

stynktownie. Należy już więc od najmłodszych lat instruować, 
jak trzeba się zachować w sytuacjach, gdy ktoś potrzebuje na-

szej pomocy. Podczas pracy w grupach dzieci mogły poczuć się 
jak mali ratownicy.  

Pod koniec października miało miejsce pasowanie w najstar-

szej grupie przedszkolaków. W tym dniu dzieci zaprezentowały 

swoim rodzicom bogaty program artystyczny, a zwieńczeniem 

tej uroczystości było wręczenie medali i dyplomów. 

Za nami październik, a przed nami jeszcze wiele wydarzeń „na 

poważnie i wesoło”. 

Nauczyciele Przedszkola Katolickiego 

w Branicach 
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Szanowni Państwo 
 

W tym roku Nasze przedświąteczne spotkanie będzie jeszcze bardziej 

atrakcyjne, w folwarcznej karczmie i na stoiskach kół gospodyń, będzie 

można spróbować nowe podczas kolędowania, choć tradycyjnie spożywa-
ne w Naszych domach potrawy świąteczne.  

 

Na wielu stoiskach, mnóstwo świątecznych wyrobów, pomoże zaopatrzyć 
się i przygotować do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. 

 

Równocześnie występy dzieci, zaproszonych gości i zgłaszających  

się rodzin kolędujących wprowadzą nas w Świąteczny nastrój. 

 

Zapraszam Państwa do niezawodnego uczestnictwa. 

 
Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.  

Igor Machnik 
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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 25.12.2017 r. 

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

nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 04.12.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp 
Oznaczenie  

i KW 

Pow. 

(ha/ 

m2) 

położenie 

Przeznaczenie  

w planie (P) /

studium (S) 

opis 
Cena w zło-

tych 
uwagi 

1 562 

KW nr 

OP1G 

/00008399/6 

1,0200 

ha 

Branice (P) przeznacze-

nie podstawowe 

- zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

Grunt orny klasy  RII – 0,1800 

ha i RIIIa 0,8400 ha, kształt 

działki korzystny, nieruchomość 
posiada dostęp do drogi. 

500,00 zł 

Podlega zwol-

nieniu z podat-

ku VAT 

Dzierżawa gruntu na 

okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym. 

2 5/2 

  

KW nr 

OP1G 

/00023926/1 

0.0300 

ha 

Uciechowice (S) teren zabud-

owany/

zainwestowany. 

Działka niezabudowana. Kształt 

działki korzystny, niweleta lek-

ko pochyła, dojazd droga asfal-

tową. 

4 407,50 zł  

+ VAT 

 wg stawki obo-

wiązującej na 

dzień sprzedaży 

Sprzedaż w formie po-

prawy warunków za-

gospodarowania nieru-

chomości sąsiedniej 

działki nr 4. 

3 137 

  

KW nr 

OP1G 

/00006973/0 

0.0385 

ha 

Włodzienin (S) teren zabud-

owany/

zainwestowany. 

Działka zabudowana budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym 

przeznaczonym do rozbiórki lub 

generalnego remontu. Działka 

źle zagospodarowana, zaniedba-

na. Działka uzbrojona w wodo-

ciąg i energie elektryczną, do-

jazd droga asfaltową. 

8 100,00 zł  

 

Podlega zwol-

nieniu z podat-

ku VAT 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego nie-

ograniczonego.  

W akcie notarialnym 

ustanowiona zostanie 

służebność przejazdu 

na rzecz właściciela 

działki 134  

i działki 139. 

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian wynikają-
cych z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub in-

nego ustroju totalitarnego oraz uchwały Rady Gminy Bra-

nice w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego”  

w Branicach na nazwę ulicy „Główna” informuję, że 

mieszkańcy zwolnieni są z obowiązku wymiany dokumen-

tów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych 

pojazdów.  

Nie trzeba wymieniać dokumentów zawierających do-

tychczasową nazwę ulicy - będą ważne dopóki nie upłynie 

ich termin ważności. Co więcej, nie ma opłat za zmiany 

wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewi-

dencjach i pismach urzędowych. 

O zmianie nazwy ulicy mieszkańcy dawnej ulicy 

„Żymierskiego” muszą powiadomić jedynie niektóre urzę-
dy, dokonując aktualizacji danych m.in. w ZUS-ie, Urzę-
dzie Skarbowym czy bankach. Szczegóły dotyczące pozo-

stałych zmian przedstawiam poniżej. 

1. Urząd Skarbowy w Głubczycach - osoby fizyczne nie-

prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmia-

nę w Urzędzie Skarbowym wypełniając zgłoszenie ak-

tualizacyjne ZAP 3. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające 

świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adreso-

wych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej 

do ZUS. 

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – osoby 

podlegające ubezpieczeniu powinny zawiadomić pla-

cówkę terenową KRUS w Głubczycach o zmianie da-

nych adresowych. 

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 

rolnicy powinni zgłosić zmianę danych adresowych do 

powiatowego biura ARiMR. 

5. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Go-

spodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć 
wniosek o zmianę wpisu do CEIDG. Zakres zmiany 

powinien obejmować rubryki, w których należy doko-

nać zmiany nazwy ulicy: adres zamieszkania, adres za-

meldowania, adres głównego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, adres do doręczeń, adres do-

datkowego miejsca wykonywania działalności gospo-

darczej, adres przechowywania dokumentacji rachun-

kowej. 

Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy ulicy Głównej w Branicach 
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W październiku 2017r. 

Urodzili się 

1. Białas Jakub - Dzbańce Osiedle.  

2. Marcinek Lena - Włodzienin. 

3. Sozańska Jaśmina - Bliszczyce. 

4. Stosur Hubert - Bliszczyce. 

5. Łaba Aleksandra - Włodzienin-

Kolonia. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  

małżeński 
1. Łukasz Dzumyk (Posucice) - Anna 

Suchecka. 

2. Marta Zapotoczna (Wysoka) - Jania 

Maciej. 

3. Teresa Lipa (Branice) - Józef Janczak. 

4. Aleksander Ostrowski (Branice) - 

Magdalena Ciszewska. 

5. Arkadiusz Redel (Lewice) - Kalina 

Spyrka. 

   Wielu szczęśliwych wspólnych 

lat życia! 

Odeszli 

1. Serafin Stefan - lat 55, Boboluszki. 

2. Garbaczewski Michał - lat 80, Wyso-

ka. 

3. Ryczkowska Rozalia - lat 89, Branice. 

4. Hutor Piotr - lat 61, Wysoka. 

5. Dudek Eugeniusz - lat 83, Włodzienin. 

6. Madera Janina - lat 82, Włodzienin. 

7. Giermala Maria - lat 77, Wódka. 

8. Herbut Franciszek - lat 74, Włodzie-

nin. 

9. Rola Adam - lat 68, DPS Branice. 

10. Chwytajka Szyfra - lat 90, DPS 

Dzbańce. 

11. Stasiak Jerzy - lat 66, DPS Dzbańce. 

   Cześć Ich pamięci ! 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6518 mieszkańców,  

w tym 3342 kobiety. 

W październiku 2016 r.  
było nas 6624 osoby. 

6. Dostawca energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych (telefon, 

telewizja, internet) - osoby będące klientami powinny zmianę danych adre-

sowych zgłosić do właściwego dostawcy. 

7. Urząd Gminy w Branicach oraz podległe mu instytucje, w tym Samorzą-
dowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej wprowadzają zmiany  

„z urzędu”. 

8. Banki i podobne instytucje, w tym SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeniowe 

- należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście. 

Dla informacji podaje również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany do-

kumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulicy kształtuje się 
następująco: 

a) Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według stare-

go wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma 

uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. No-

we dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje 

(np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldo-

wania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzę-
dy. 

b) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wy-

miany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 ro-

ku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) pasz-

port nie zawiera adresu właściciela. 

c) Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na 

podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność do-

kumentów zawierających nazwę dotychczasową. 

d) Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele 

nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów 

na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani 

umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.  

e) Zmiany w księgach wieczystych zostaną dokonane „z urzędu”. 

f) Niestety Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek 

osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, ba-

nerów reklamowych i reklam. Gmina nie może zrekompensować tych 

kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania. 

g) Zarządcy budynków przy zmienionej ulicy zobowiązani są do dokonania 

zmian nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na 

budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadni-

cze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich. 

h) Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego  

w Głubczycach, w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną doko-

nane „z urzędu”. 

 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Branice 

Sebastian Baca 


