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Dzień Dziecka w Branicach 
W niedzielę 03 czerwca 2018 r. na bocznym stadionie w Bra-

nicach odbyła się kolejna impreza z okazji Dnia Dziecka. Nie-

stety pogoda nie była dla nas zbyt łaskawa i wyglądało, ze im-

preza w ogóle się nie odbędzie. Na szczęście, po porannych 

deszczach, po godz. 14.00 wyszło zza chmur słońce i do godz. 

19.00 kilkaset osób przy akompaniamencie muzyki korzystało  

z zapewnionych atrakcji. Dzieci mogły nieodpłatnie skorzystać 
z poczęstunku oraz dmuchańców, tj. kredek, zjeżdżalni dmucha-

nej, toru przeszkód i euro bungee. Dużym zainteresowaniem 

dzieci cieszyło się również stoisko z malowaniem buziek, które 

zostało szybko utworzone przez pracowników referatu oświaty, 

promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych – Beatę No-

wak i Grażynę Margiel oraz Marzenę Barszczewską i Ewelinę 
Jamrozik z Publicznego Przedszkola w Branicach. 

Zasłużony dla Gminy Branice 

Podziękowania z Michałkowic 

Serdeczne podziękowania dla Panów Matejka  

oraz pracowników Gospodarstwa Rolnego  
Michałkowice za bezinteresowną pomoc  

oraz współpracę z sołectwem Michałkowice. 

Sołtys wsi Michałkowice Zbigniew Kuśmierski 

Na sesji Rady Gminy Branice, w dniu 18.06.2018r., Pan Jan 

Borzucki otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Branice”  

w kategorii sportu i rekreacji.  

Poniżej przedstawiamy sylwetkę Pana Borzuckiego. Od mło-

dzieńczych lat jest związany ze sportem lokalnym Gminy Brani-

ce. Jako młody chłopak uprawiał piłkę nożną, w swojej rodzin-

nej miejscowości, w klubie „Piast” Wódka. Po ukończeniu wie-

ku juniora przeszedł do drużyny seniorów, po czym został trene-

rem drużyny juniorów. Pan Janek miał dar do przyciągania mło-

dzieży do drużyny „Piasta”. W latach osiemdziesiątych trenowa-

na przez Pana Borzuckiego drużyna juniorów osiągała najwięk-

sze sukcesy w historii klubu. Pan Janek całe życie związał z pił-

ką nożną. Jako trener i działacz sportowy (kierownik sportowy 

drużyny) pracował nieprzerwanie w klubach Orzeł Branice, LZS 

Zryw Wysoka, LZS Rolnik Lewice, LZS Orzeł Branice. Aktual-

nie jest aktywnym działaczem Orła Branice. Pan Borzucki wy-

chował wielu młodych piłkarzy w naszej gminie. Najbardziej 

utalentowanych piłkarzy kierował na konsultację kadr woje-

wództwa. Pracując w każdym z klubów, współorganizował fe-

styny i zabawy sportowe, które przyciągały rzesze ludzi. Docho-

dy z zabaw i festynów były przeznaczone na cele klubów 

(najczęściej związane z zakupem sprzętu sportowego). Oprócz 

piłki nożnej, drugą sportową pasją była piłka siatkowa. W poło-

wie lat osiemdziesiątych w miejscowości Wysoka rozpowszech-

nił tę dyscyplinę na osiedlu. Sprawił, że każdy młodzieniec 

umiał grać nie tylko w piłkę nożną, ale również w siatkówkę. 

Praca Pana Borzuckiego została zauważona w środowisku Lu-

dowych Zespołów Sportowych. Za wybitne zasługi położone dla 

rozwoju kultury fizycznej został odznaczony BRĄZOWĄ, 

SREBNĄ I ZŁOTĄ HONOROWĄ OZNAKĄ LZS. 

Edward Czyszczoń 
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W trakcie imprezy z okazji Dnia Dziecka odbył się również 
pokaz i warsztat street workout przeprowadzony przez grupę 
Street Workout Racibórz reprezentowaną przez: Dominika Se-

bastiana Piszczek i Bartosza Rydzek oraz głównego organizato-

ra tego wydarzenia – Dawida Łomnickiego. Pokaz miał na celu 

promocję street workoutu w Gminie Branice, jako nowej formy 

dbałości o kondycję fizyczną, a jednocześnie świetnego zamien-

nika siłowni, pozwalającego na nieograniczone kombinacje ćwi-

czeń, różnorodność zestawów i szybkie wzmocnienie wytrzyma-

łości mięśni. Jest to również świetna opcja dla zabieganych, któ-

rzy nie mogą wyznaczyć sobie konkretnych ram czasowych na 

trening i dojeżdżać do siłowni. Jego uprawianie przynosi wiele 

zalet, ale jest również dość wymagające. 

W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za tak liczny udział oraz świetną atmosferę mimo 

niespecjalnie sprzyjającej pogody. Składamy również serdeczne 

podziękowania dla Wszystkich, którzy pomogli w organizacji 

imprezy z okazji Dnia Dziecka w Branicach. Podziękowania 

składamy strażakom z OSP Branice, którzy nigdy nie odmówili 

pomocy przy takich okazjach; stowarzyszeniom, które pomogły 

zorganizować poczęstunek: Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy 

Wsi w Jakubowicach, KGW "Braniczanki" oraz KGW w Blisz-

czycach; Panu Arkadiuszowi Pal i jego pracownikom za pomoc 

na bieżąco w związku z problemami z prądem i Paniom: Marze-

nie Barszczewskiej i Ewelinie Jamrozik z Publicznego Przed-

szkola w Branicach za bezinteresowną pomoc w zorganizowa-

niu stoiska do malowania twarzy. Dziękujemy Wszystkim za 

pomoc, jeśli kogoś pominęliśmy to przepraszamy! 

Organizatorzy 
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Szkoła Młodych Patriotów -„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ” 
Pod tym hasłem w szkole podstawowej we Włodzieninie reali-

zowany jest autorski projekt edukacyjny, którego pomysłodawcą 
jest p. Roman Kowalczyk nauczyciel historii. Celem projektu 

jest szczególne upamiętnienie 100-tnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości, w związku z czym, zaczynając od 

kwietnia aż do listopada realizujemy poszczególne zadania któ-

rych jest dziewięć. Pięć z nich już zostało wykonanych: 

Zadanie 1 

Ankieta na temat postaw patriotycznych. 
 Przeprowadzona została w dwóch grupach wiekowych dzieci 

oraz dorosłych. W ankiecie wzięło udział 100 osób. Po przeli-

czaniu wszystkich odpowiedzi okazuje się, że duża większość  
z nas czuje się patriotami 88% dorośli oraz 90% dzieci. Ankietę 
opracowała pani E. Czarnecka a wykresy pani W. Górecka 

Zadanie 2 

Ogólnoszkolny konkurs piosenki patriotycznej. 
Dnia 17.05. 2018r. w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs 

Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej zrealizowany w ramach 

projektu edukacyjnego „Rok dla Niepodległej”, związanego  

z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięła  

w nim udział liczna grupa uczniów z klas I-VII, którzy zapre-

zentowali różne utwory patriotyczne. Soliści i zespoły z wielkim 

zaangażowaniem i dumą śpiewali swoje piosenki na bardzo wy-

sokim poziomie. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnymi 

zdolnościami muzycznymi. Widzowie i jurorzy byli pod dużym 

wrażeniem występów uczniów. 

Gratulujemy wszystkim wykonawcom i składamy serdeczne po-

dziękowania nauczycielom przygotowującym ich do konkursu, 

tj. p. K. Walaszczyk, M. Sawickiej i B. Dyląg, która była jedno-

cześnie organizatorem tego konkursu.  

Zadanie 3 

Zielona szkoła -Piękna nasza Polska cała - walory przyrod-

niczo - historyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
 W dniach 23.04-27.04 uczniowie naszej szkoły wyjechali na 

Zieloną Szkołę na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Oprócz cie-

kawych zajęć, podziwiania krajobrazu oraz pięknej przyrody po-

znali bardzo bogatą historię tego regionu, która nierozerwalnie 

związana jest czasami panowania Kazimierza Wielkiego  

i budową silnego państwa polskiego. Nad realizacją tego zada-

nia czuwały panie Bożena Lewandowska i Bożena Kowalczyk 

oraz pan Krzysztof Kinal. 

Zadanie 4 

Rowerowy Rajd Niepodległości. 

 22.05 wykorzystując piękną pogodę uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w Rowerowym Rajdzie Niepodległości, który jest 

jedną z imprez, jakie organizujemy w związku ze 100-leciem 

odzyskania niepodległości. Byliśmy w Dzbańcach Os. pod po-

mnikiem oraz w Boboluszkach po stronie czeskiej gdzie na po-

czątku II wojny światowej był niemiecki obóz przejściowy dla 

Polaków. Bezpieczeństwo uczestnikom wycieczki zapewniali 

nauczyciele naszej szkoły pani Bożena Lewandowska, pan Ro-

man Kowalczyk oraz pan Krzysztof Kinal (instruktorzy turystki 

rowerowej). 
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VII konkurs „Na Płaskowyżu Głubczyckim”  

Zadanie 5 

Konkurs recytatorski „Polska-Nasza Ojczyzna” 
 Kolejne ważne wydarzenie w realizacji projektu związanego 

ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę; Konkurs 

recytatorski, którego myślą przewodnią było hasło - Polska na-

sza Ojczyzna. 

W konkursie - uczestników było bardzo dużo, poziom wysoki, 

repertuar bardzo zróżnicowany. Organizatorem konkursu była 

pani Bożena Kowalczyk 

W kategorii klas I-III: 

1. miejsce Kacper Krauze, 2.miejsce Zuzia Adamska, 3. miejsce 

Antek Wacławczyk i Patryk Głogowski 

W kategorii klas IV-VII: 

1. miejsce Łukasz Kleszczyński, 2. miejsce Zuzia Wacławczyk  

3. miejsce Amelka Andrejczuk i Faustyna Sozańska 

Wyróżnienia dla:  

Weroniki Abstorskiej, Gosi Szklarskiej i Julii Sawickiej. 

Kolejne działania będą realizowane w określonych terminach  

a są to: 

− wyjazd klasy VI i VII do Oświęcimia i zwiedzanie obozu 

koncentracyjnego z II wojny światowej, 

− lekcja historii w obozie jenieckim w Łambinowicach, 

− konkurs wiedzy „Co wiem o Polsce i jej historii”, 

− przygotowanie plakatu na „100 rocznicę odzyskania przez 

Polskę Niepodległości”. 

Roman Kowalczyk 

12 maja w szkole Podstawowej we Włodzieninie po raz siód-

my odbył się międzyprzedmiotowy konkurs „Na Płaskowyżu 

Głubczyckim’. Jest to autorski konkurs przygotowywany od lat 

przez nauczycielkę przyrody i matematyki. Konkurs odbywa się 
pod patronatem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-

cieli w Głubczycach. 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, 

matematycznej i informatycznej, wspomaganie uczniów w prak-

tycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, podnoszenie poziomu 

zainteresowania uczniów problemami 

środowiska przyrodniczego naszego re-

gionu. Tegorocznym motywem przewod-

nim był rolniczy charakter naszego tere-

nu. 

Uczniowie pracowali w 3 osobowych 

zespołach, rozwiązali test, treściami po-

wiązany z naszym regionem, przeprowa-

dzili doświadczenie oraz przygotowali 

prezentacje multimedialną na temat 

„Osobliwości przyrodnicze rezerwatu 

Góra Gipsowa”.  

W tegorocznych zmaganiach wzięło 

udział 6 szkół powiatu głubczyckiego.  

Finalistami tegorocznej edycji zostali: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu. 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Głubczycach. 

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięci-

cach. 

Nasz zespół zajął miejsce czwarte.  

 Gratulujemy wszystkim uczniom zapału, kreatywności   

i umiejętności łączenia wiedzy z praktyką. 
B. Lewandowska 
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III Rajd Rowerowy „Tam, gdzie rosną stokrotki” 
12 maja 2018r. odbył się kolejny wiosenny rajd rowe-

rowy. Organizatorem rajdu są nauczyciele Szkoły Pod-

stawowej we Włodzieninie i Branickie Towarzystwo 

Sportowe. Tegoroczna trasa została poprowadzona  

z Włodzienina do Branic, następnie do Uvalna i ścieżką 

przez las na wzgórze Cvilin, zjazd do Krnova i powrót 

ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Opavy do Branic, po-

wrót do Włodzienina.  

Pogoda była piękna, trasa przyjemna. Wspaniała, wytrwała  

22 osobowa grupa - uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami 

oraz członkami BTS pokonali dystans około 50 km. Czas spę-
dzony aktywnie i przyjemnie. Było trochę podjazdów, kondycja  

dopisała i trudności zostały pokonane. Przyjazna, sympatyczna 

atmosfera dopełniała całości.  

Brawo uczniowie szkoły we Włodzieninie i gimnazjum ! 

Przygotowując rajd zawsze zakłada się ważne cele wycho-

wawcze do zrealizowania – popularyzowanie walorów przyrod-

niczych i krajobrazowych naszego rejonu, promowanie aktyw-

nego spędzania czasu, rozwijanie turystyki rowerowej, integra-

cja społeczności lokalnej, popularyzacja przepisów ruchu drogo-

wego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy 

na rowerze. Wszystkie one zostały osiągnięte, ale największą sa-

tysfakcją jest fakt, że jest grupa aktywnych uczniów i rodziców, 

którym się „chciało chcieć” i rozumieją, że „na rowerze lepiej 

jak na komputerze, a google maps widać w plenerze”. Dziękuje-

my kolegom z BTS za wsparcie na trasie i pyszne kiełbaski na 

podsumowanie rajdu. 

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas. 

Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych !! 

B. Lewandowska 
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Śpiewać każdy może 

Na sportowo i kolorowo 

4czerwca 2018 roku mieliśmy okazję wystąpić w Konkursie 

Piosenki Obcojęzycznej pod hasłem „Śpiewać każdy może”. 

Konkurs piosenki odbył się w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Głubczycach. Z naszej Szkoły Podstawowej z Branic wzięły 

udział dwa zespoły wokalne: MINI-SZAG (Alker Milena, Ja-

mrozik Paulina, Nawaryńska Milena, Pachuł Zofia, Pawluś Ma-

rika, Suzańska Zuzanna, Tokarz Milena), SZAG (Czechowicz 

Emilia, Herbut Dawid, Margiel Wiktoria, Mrozowicz Magdale-

na, Pawęska Oliwia, Proskurnicka Zuzanna, Suliga Szymon, Te-

lega Mirela) oraz soliści. Młodzi artyści nie zawiedli i pięknie 

zaprezentowali się na scenie. Poziom konkursu był bardzo wy-

soki pod względem wokalnym i językowym. 

Wyniki konkursu w kategorii zespół wokalny: 

I miejsce MINI-SZAG (Szkoła Podstawowa w Branicach), 

I miejsce SZAG (Szkoła Podstawowa w Branicach). 

Wyniki konkursu w kategorii soliści: 

II miejsce Milena Ball- uczennica klasy II (SP Branice) 

IV miejsce Marika Pawluś - uczennica klasy IV (SP Branice) 

wyróżnienie Milena Tokarz - uczennica klasy IV SP Branice) 

III miejsce Wiktoria Margiel - uczennica klasy II 

(Gimnazjum), wyróżnienie Magdalena Mrozowicz – uczenni-

ca klasy II (Gimnazjum). 

Wszystkie zespoły i soliści uczestniczący w konkursie otrzy-

mali dyplomy oraz liczne nagrody. 

Cieszymy się z kolejnego naszego sukcesu. Gratuluję pięknych 

wrażeń i nowych doświadczeń. 

Opiekun zespołu Jadwiga Misiurka  

Piątek 25.05 był wyjątkowym dniem szczególnie dla przed-

szkolaków Publicznego Przedszkola w Branicach, które tym ra-

zem do wspólnej zabawy zaprosiły swoich rodziców i opieku-

nów.  

O to, żeby atrakcji nie zabrakło, zadbali nauczyciele i inni pra-

cownicy przedszkola. Piknik zorganizowano na placu zabaw, 

przystrojonym w kwiaty z bibuły, baloniki i kolorowe wstążki. 

Pogoda w tym dniu wyjątkowo nam sprzyjała a słońca i praw-

dziwie wiosennego wiatru nam nie zabrakło. 
Tegoroczną imprezę rozpoczęliśmy od występów naszych 

przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały układy taneczne. Na-

stępnie wspaniałą zabawę wszystkim dzieciom zapewnili Rodzi-

ce którzy ukazali swoje talenty aktorskie przedstawiając wiersz 

Rzepka - J. Tuwima. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci dmuchany 

wóz strażacki, wesołe zabawy w ogrodzie malowanie twarzy 

przez panią Olę i Anetkę. W czasie pikniku wszyscy mogli za-

smakować pysznych domowych ciast i grillowanych kiełbasek 

przygotowanych przez Rodziców i Personel przedszkola. 

W miłej atmosferze czas szybko minął. Z imprezy pozostało 

wiele fotografii, dzięki czemu wspaniała zabawa i niecodzienna 

atmosfera zostaną na długo w pamięci wszystkich. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 



Informator Branicki  

8 

Kolejna porcja nowych wieści z życia naszego „Ziarenka” 
Tym razem znowu chcemy podzielić się z Wami kilkom zdję-

ciami oraz informacjami z realizacji naszego międzynarodowe-

go projektu współfinansowanego z Ministerstwa spraw zagra-

nicznych w ramach realizacji konkursu „Forum Polsko – Cze-

skie na rzecz zbliżenia sąsiedztwa i pogłębionej współpracy 

2018”. 

Projekt „Aktywni ambasadorzy sąsiedztwa Polsko/Czeskiego 

– Branice/Krnów” zaczyna nas cieszyć co raz to bardziej… 

Okazuje się, że dzieci z obu placówek, pomimo bariery jaką jest 

nieznajomość języków i nowe relacje, potrafią wspólnie dobrze 

spędzić ze sobą czas. Zdumienie Pani Veroniki Kozlíková Dy-

rektor placówki z Czech i nasze na widok wspólnego „meczu 

piłki nożnej” na placu przy naszym „Ziarenku” było niebywałe. 

Chyba nikt się tego nie spodziewał już przy pierwszym spotka-

niu naszych dzieci i młodzieży. Cieszyło nas to tym bardziej, że 

na początku rodziło się w nas wiele obaw co do tego jak poko-

namy np. barierę językową i czy dzieci będą chciały się zaanga-

żować. Pani Veronika w e-mailu po powrocie z wizyty w na-

szym „Ziarenku” napisała: „dzieci nie chciały wracać…”. Czy 

coś może bardziej cieszyć niż radość samych dzieci? Wszystkim 

gościom naszym z sąsiednich Czech bardzo podobało się nasze 

„Ziarenko”. To również bardzo cieszy, zwłaszcza, gdy my mo-

gliśmy zobaczyć, jak ładna jest placówka w Czechach.  

Dzieci z czeskiej placówki przywitały nas u siebie nie mniej 

serdecznie i gościnnie. Mogliśmy zobaczyć co na co dzień dzie-

je się w SVC i poznać wiele nowych rzeczy, których  

w „Ziarenku” nie mamy. 

Mogliśmy spróbować swoich sił w nowej dla nas dyscyplinie 

sportu, jaką jest bieg na orientację, uczyliśmy się strzelać na 

strzelnicy, chodzić po linii by utrzymać równowagę. Nie zabrało 

zabawy kolorowa chustą i oczywiście czegoś pysznego do zje-

dzenia. 

W ramach tych pierwszych naszych spotkań każde dziecko 

otrzymało kask rowerowy oraz odblaski dla zachowania bezpie-

czeństwa do poruszania się rowerem na drodze.  

Kolejne nasze spotkani dopiero w lipcu. Już  nie możemy się 
doczekać. 

S. Daniela 

„Święto Strażaka”- było czerwono, sportowo i wesoło! 

Czerwony Dzień - Święto Strażaka rozpoczęliśmy od próbnej 

ewakuacji przeciwpożarowej przedszkola, ćwicząc sprawne 

opuszczenie budynku w razie zagrożenia. Po udaniu się w bez-

pieczne miejsce, dzieci spotkała miła niespodzianka, czekał tam 

na nich wyjątkowy gość - pan Leszek Szelepa, strażak Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Lewicach. 

Dzieci powitały go z wielkim entuzjazmem i okrzykami rado-

ści. Pan strażak zaprosił wszystkich do wozu strażackiego,  

w ciekawy i przystępny sposób opowiadał o trudnej i niebez-

piecznej pracy strażaków. Musiał się również zmierzyć z trud-

nymi pytaniami dzieci, a było ich naprawdę wiele. Przedszkola-

ki skwapliwie skorzystali z możliwości ubrania strażackich heł-

mów. Z zaciekawieniem oglądali węże, prądownice i inne ele-

menty wyposażenia wozów. Wielką frajdą dla dzieci okazało się 

włączenie syreny alarmowej. Razem z panem strażakiem uczest-

niczyły w mini zawodach strażackich. A największą nagrodą  
i wyróżnieniem był dla nich uścisk dłoni i medal wręczony 

przez pana strażaka. Dzieci w podzięce podarowały panu straża-

kowi album z własnoręcznie wykonanymi rysunkami i głośno 

zaśpiewały „Hej, hej, hej strażacy..”. To spotkanie z pewnością 
na długo pozostanie w pamięci dzieci. Być może niektórzy  

z nich pójdą w ślady pana Leszka - strażaka i w przyszłości zasi-

lą strażackie szeregi, by nieść pomoc innym ludziom. 

Nauczycielki z Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 

z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach Osiedle. 
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Zawody na rozpoczęcie sezonu wędkarskiego 2018 

List prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Szanowni Rodzice, drogie Dzieci 

Wiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzi-

my Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja – Dzień Matki,  

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 czerwca – 

Dzień Ojca. To szczególne dni, podczas których przypominamy 

sobie, jak istotne są więzi z najbliższymi, jak ważną komórką 
społeczną jest rodzina oraz jak jej prawidłowe funkcjonowanie 

wpływa na całe społeczeństwo. To rodzina zapewnia poczucie 

bezpieczeństwa, przygotowuje dziecko do samodzielnego i od-

powiedzialnego życia, pielęgnuje tradycję i przekazuje najważ-
niejsze wartości. 

W Polsce szczególną rolę w kształtowaniu właściwych postaw 

dzieci na wsi odgrywają rodzinne gospodarstwa rolne, w któ-

rych wiedzę oraz szacunek dla pracy i ziemi przekazuje się  
z pokolenia na pokolenie. 

Rodzice, pamiętajcie, że jesteście dla Waszych dzieci wzorem 

do naśladowania. To ogromna odpowiedzialność i wyzwanie. 

Każdego dnia dzieci, uważnie obserwując Waszą pracę, dowia-

dują się, na czym ona polega, uczą się jak wykonywać ją efek-

tywnie, a także, jak dbać o bezpieczeństwo podczas codzien-

nych zajęć w gospodarstwie rolnym. Dobre nawyki wykształco-

ne w dzieciństwie zaprocentują w przyszłości. Uczcie zatem 

dzieci szacunku dla pracy i wykonujcie ją z poszanowaniem za-

sad ochrony zdrowia i życia: 

− przystępujcie do pracy wypoczęci i zdrowi; 

− koncentrujcie się na wykonywanych czynnościach; 

− nie zapominajcie o przerwach na odpoczynek i regenerację 
sił; 

− podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi bez-

względnie przestrzegajcie instrukcji obsługi, pamiętajcie  

o osłonach ruchomych elementów, a także o wyłączaniu na-

pędu za każdym razem, gdy potrzebna jest naprawa czy re-

gulacja; 

− korzystajcie z obuwia roboczego z protektorowaną podeszwą  
i usztywnieniem kostki; 

− dbajcie o ład i porządek w gospodarstwie rolnym, o stan 

nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych, a także o 

zabezpieczenie schodów, otworów zrzutowych i studzienek. 

W okresie wiosenno-letnim zwróćcie Państwo szczególną uwa-

gę na bezpieczeństwo Waszych dzieci, zapewniając im opiekę  
i nadzór. Ważne, by część produkcyjna gospodarstwa była dla 

nich niedostępna – zorganizujcie najmłodszym bezpieczne miej-

sce do zabawy. Nie zapominajcie, by obowiązki, które zdecydu-

jecie się im powierzyć, były na miarę ich możliwości. 

Drogie Dzieci, pamiętajcie, że gospodarstwo nie jest placem 

zabaw. Trzymajcie się z dala od maszyn, zwierząt hodowlanych 

i niebezpiecznych miejsc, takich jak wykopy czy szamba. Uni-

kajcie zabaw na wysokości, np. wspinania się na drzewa czy 

drabiny - upadek, nawet z niewielkiej wysokości, może skoń-
czyć się poważnym urazem. Każda zabawa musi być przede 

wszystkim bezpieczna. Zawsze informujcie rodziców lub opie-

kunów o tym, gdzie się bawicie. 

Szanowni Rolnicy, najważniejszym prezentem, jaki mogą Pań-
stwo podarować swoim dzieciom, jest bezpieczne dzieciństwo 

oraz obecność rodziców – zdrowych i w pełni sił. Życzę Wam 

dobrej pogody, bezpiecznej pracy oraz satysfakcjonujących 

plonów. 

 

 

                     Z poważaniem 

                       PREZES 

                    KASY ROLNICZEGO 

               UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

                  Adam Wojciech  Sekściński 

Warszawa, maj 2018 

Zawody odbyły się na nowym zbiorni-

ku wodnym w Dzbańcach-Osiedlu. 

Inicjatorami powstania tego zbiornika 

było Koło Wędkarskie w Branicach na 

czele z jej prezesem - Tadeuszem Mań-
kiewiczem. 

Przy okazji Koło Wędkarskie serdecz-

nie dziękuje za wsparcie wszystkim, któ-

rzy społecznie pomagali przy budowie 

stawiku oraz sponsorom - firmie Top 

Farms, Adrianowi Bąkowi oraz Gminie 

Branice  

Zawody odbyły się na stawie w Dzbań-
cach dnia 19.05.2018r w godzinach od 900 

do 1400. Uczestnicy zawodów zebrali się  
o godz.830. i po zajęciu stanowisk rozpo-

częli rywalizację.  

Na zawody przybyło 24 uczestników 

naszego kola PZW Branice. Po zawodach 

uczestnicy otrzymali ciepły poczęstunek  

i zostały wręczone nagrody za zajęte 

miejsca. 

Pierwsze miejsce w zawodach zdobył Mi-

chał Gawroński, drugie Jan Gospodar-

czyk a trzecie Ryszard Paradowski. 

Redakcja 
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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 

Ozna-

czenie 

(nr 

działki)  

i KW 

Pow.  

i położe-

nie 
 

Przezna-

czenie  

w planie 

(P)/

studium (S) 

opis 
Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza 

do  przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin 

wpłaty 

uwagi 

190/9 

KW nr 

OP1G / 

0002389-

3/0 

0,0944 ha 

Branice 

ul. Szkol-

na 

(P) przezna-

czenie pod-

stawowe – 

zabudowa 

mieszkanio-

wa jednoro-

dzinna 

Działka przeznaczona pod 

zabudowę jednorodzinną. 

Kształt działki korzystny, 

regularny wielokąt, rzeźba 

terenu pozioma, dojazd dro-

gą asfaltową, w pobliżu 

działki uzbrojenie.  

W działce przebiega instala-

cja wodna i kanalizacja  

w akcie notarialnym ustano-

wiona zostanie służebność 

na rzecz właściciela. 

12.07.2018 

godz.10:00 

20 260,00 zł  

+ VAT  

według obowią-

zującej stawki 

2 000,00 

06.07.2018 

Sprzedaż w formie 

II przetargu ustne-

go nieograniczone-

go.  

Termin zagospoda-

rowania nierucho-

mości 48 miesięcy 

Część 

działki 

24/3 

 

KW nr 

29499 

18 m2 

Jędrycho-

wice 

(S) teren za-

budowany/ 

zainwesto-

wany 

Pomieszczenie typu garaż 

wraz z gruntem na którym 

jest posadowiony, dojazd 

przez działkę Gminną. Po-

mieszczenie murowane, kry-

te papą. Stan pomieszczenia 

ocenia się jako dobry. 

12.07.2018 

godz.12:00 

28.80 zł  

+ VAT  

według obowią-

zującej stawki 

5 zł 

06.07.2018 

Najem w formie  

I przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Umowa najmu na 

okres 3 lat. 

Czynsz miesięczny 

Szanowni Państwo 

  

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę firmy R.Power Sp. z o.o. dotyczącą dzierżawy gruntu pod inwesty-

cję elektrowni słonecznej. 

R.Power jako lider rynku aktywnie poszukuje nowych lokalizacji do długoterminowej dzierżawy na potrzeby budowy  

nowych elektrowni fotowoltaicznych. W związku z powyższym, chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość korzyst-

nego wydzierżawienia gruntów gorszej klasy i osiągnięcia wysokich zysków sięgających ponad 500 tyś. zł. 

W tym celu poszukujemy terenów spełniających poniższe kryteria: 

• powierzchnia minimum 2 ha, 

• bez miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, 

• klasa gruntu IV lub gorsza, 

• bez drzew i zabudowań, 

• obszar nie objęty formami ochrony przyrody. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 

pod numerem 883-350-147 lub mailowy pod adresem 

gmina@rpower.pl 

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

R.Power Sp. z o. o.  

www.rpower.pl 

Tel.:  883 350 147 

Mail: gmina@rpower.pl 
Elektrownia Słoneczna R.Power - Jedwabne  
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Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 

(500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry 

start” na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane 

− od 1 sierpnia 2018 roku. 

 Od 1 lipca 2018 roku w/w wnioski można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Emp@tia  

- empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. 

 Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz  

z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata 

przysługujących świadczeń następuje odpowiednio: 

• świadczenie z programu „Dobry start” do dnia 30 września, 

• świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października, 

• świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada. 

 Kryterium dochodowe nie uległo zmianie i wynosi odpowiednio: 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł., 

• świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł. lub 1200 zł. - 
w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

• zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

674 zł. lub 764 zł. -w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzecze-

niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku przekroczenia kwoty upraw-

niającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wy-

sokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekro-

czony dochód rodziny - zasada „złotówka za złotówkę”, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie prze-

kracza 1922 zł. 

 Świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie „Za Życiem” oraz świad-

czenie z programu „Dobry start” nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. 

 W okresie zasiłkowym 2018/2019 należy wykazać dochody za rok 2017. Jeżeli w roku 2017 lub 2018 nastąpiła zmia-

na sytuacji dochodowej tj. utrata lub uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzin-

nych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) należy przedstawić dokument potwierdzający tą zmianę, np. umowa  

o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym itp. 

 Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze, świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie z programu „Dobry start” można pobrać w Ośrod-

ku Pomocy Społecznej w Branicach przy ul. Głównej 61. 

 W/w druki są również dostępne na stronie internetowej tutejszego Ośrodka: www.ops.branice.pl  

 Aby usprawnić obsługę klienta i uniknąć kolejek oraz niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wnio-

sków przez dziesiątki osób, w miesiącu sierpniu 2018 r. wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Branicach wg harmonogramu, który zostanie przedstawiony w przyszłym numerze Informatora Branickiego. 

                                                                 Aneta Kuziora 

Kierownik OPS Branice 
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Świadczenie „Dobry start” czyli 300 zł. jednorazowo  

to wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związa-

nych z rozpoczęciem roku szkolnego. 

 Wyprawka przysługuje – bez względu na dochód rodziny – każ-
demu uczniowi do 20 roku życia lub – w przypadku dziecka nie-

pełnosprawnego – do 24 roku życia. 

 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, 

a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrek-

tor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

 Formularze wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61 oraz ze strony internetowej 

www.ops.branice.pl, www.mpips.gov.pl. 

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z programu „Dobry start”, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane: 

− elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl  

oraz bankowości elektronicznej, 

− tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej. 

 UWAGA! Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada danego roku! 

 Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później 
niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi  

w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

 Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa  

do świadczeń z innych systemów wsparcia. 

 Świadczenie nie przysługuje osobom uczącym się w szkole wyższej, uczniom szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, a także 

dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przed-

szkolu lub szkole. 

 Wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia (np. nierozpoczęcie lub zaprzestanie nauki, umieszczenie  

w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie) należy niezwłocznie zgłaszać do OPS w celu uniknięcia powstania 

nienależnie pobranego świadczenia. 

 Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach (pok. nr 3) lub pod numerem 

tel .798 171 410. 

                                                               Aneta Kuziora 

Kierownik OPS Branice 

Program „Dobry Start” 300+ 

Szanowni Państwo! 
W trosce o dobro mieszkańców oraz realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

w Gminie Branice, przypominam o konieczności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.  

 W chwili obecnej segregujemy zbyt małą ilość odpadów, w konsekwencji czego na Gminę Branice  

mogą zostać nałożone kary pieniężne. Następstwem tych działań może być natomiast konieczność  

podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami. 

W trosce o środowisko naturalne oraz o własne dobro pamiętajmy o segregowaniu odpadów  

komunalnych. 

                                                           Wójt Gminy Branice 

                                                              Sebastian Baca 


