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„Opolski Dzień Rodziny” 

Aktywnie, Zdrowo i Sportowo w Gminie Branice 
W niedzielę 12 maja 2019 r. od godz. czternastej do dziewięt-

nastej w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Brani-
cach odbył się Opolski Dzień Rodziny - AKTYWNIE, ZDRO-
WO, SPORTOWO W GMINIE BRANCE.  

Organizatorem przedsięwzięcia była Gmina Branice, a zostało 
ono zrealizowane w ramach projektu Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wycho-
wawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskie-
go 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja 
społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pie-
czy zastępczej. 

W trakcie imprezy było wiele atrakcji, i mimo brzydkiej pogo-
dy za oknem uczestnicy bawili się świetnie. W wydarzeniu 
wzięły udział całe rodziny, gdyż było wiele atrakcji dla każdej 
grupy wiekowej i wszystkie były nieodpłatne. Przez 5 godzin 
trwały zabawy, gry i animacje rodzinne. Pięciu animatorów za-
pewniło animacje zabaw dla dzieci, była też duża chodząca ma-
skotka Myszka Miki i rodzinna fotobudka, a największym po-
wodzeniem cieszyło się jak zawsze malowanie buziek.  

Hala sportowa w tym dniu wypełniła się dmuchańcami, były: 
tor przeszkód ze zjeżdżalnią dmuchany - kredki, zjeżdżalnia 
dmuchana piłkarska, piłkarska trampolina dmuchana, kule po-
wietrzne, zamek piłka, byk rodeo, duży bramkarz i duże piłka-
rzyki.  

Dzieci szalały na dmuchańcach przez 5 godzin, nie czując 
zmęczenia, natomiast starsi w tym czasie mogli skorzystać  

z innych atrakcji, np. można było skorzystać z doradztwa żywie-
niowego i fitness wraz z pomiarem składu ciała, które wykony-
wała dietetyk Alina Babińska. 

Odbyły się też 4 pokazy z warsztatami:  
Pokaz zumby wraz z warsztatami w wykonaniu Be Fit Joanna 

Dutkiewicz, w tym zumba kids, która cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem.. Energetyczna prowadząca porwała tłumy do 
tańca, były 3 wejścia, a każda inna. 

Pokaz street-workout wraz z warsztatami z treningu z własną 
masą ciała w wykonaniu Dawida Łomnickiego. Drugi raz taki 
pokaz odbył się w Branicach i potwierdził, że stałe warsztaty 
streetworkout i miejsce do ćwiczeń by się sprawdziło. Chętnych 
do ćwiczeń nie brakowało i to w wieku nie tylko kilkunastu lat, 
ale też kilku lat i nawet kilkuletnie dziewczynki pokazały, że 
potrafią się nieźle podciągać. Po prostu była moc... 
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Pokaz hip-hop wraz z warsztatami, gdzie Robert Herbut 
AKMYCH wraz z grupą 6 tancerzy zaprezentowali widowisko-
wy hip hop. To było spektakularne widowisko, po którym znala-
zło się wielu chętnych do próbowania swoich sił na parkiecie. 

Pokaz football- freestyle wraz z warsztatami w wykonaniu 
Mistrza Świata – Pawła Skóra, który dał niezły pokaz trików 
piłkarskich i przeprowadził krótkie warsztaty. Po warsztatach 
były konkurs w próbach powtarzania trików piłkarskich, w któ-
rym były do wygrania książki Mistrza Świata w Freestyle Foot-
ball. 

W trakcie imprezy zorganizowano stoiska specjalistyczne: 
psychologiczne, prawne, terapeutyczne, socjalne i mediacyjne. 
Swoje stoisko miały również warsztaty terapii zajęciowej ze 
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana  
w Branicach i można była na nim zakupić lawendowe cuda – od 
woreczków zapachowych, przez kule i sól do kąpieli, po ozdob-
ne kosze, poduszki, czy dekoracyjne bańki na mleko, itp. Bogatą 

gastronomię –można było zjeść 
smacznie i zdrowo – zapewniły 
lokalne stowarzyszenia. 
 Na zakończenie imprezy, 
uczestnicy Opolskiego Dnia Ro-
dziny wzięli również udział  
w losowaniu 2 rowerów i blende-
ra. Blender wygrał Kacper Haw-
ron, a rowery Kornela Biskup  
i Agnieszka Pleśniak.  

Redakcja 
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Dzień Dziecka w Branicach 
W niedzielę drugiego czerwca 2019 r. na bocznym stadionie  

w Branicach odbyła się kolejna impreza z okazji Dnia Dziecka. 
Przy pięknej pogodzie, a jak niektórzy twierdzili nawet zbyt 
pięknej, bo upał dawał się we znaki, do godziny dziewiętnastej 
kilkaset osób przy akompaniamencie muzyki korzystało z za-
pewnionych atrakcji.  

Dzieci mogły nieodpłatnie lub za przysłowiową złotówkę sko-
rzystać z poczęstunku oraz dmuchańców, w tym tegorocznej 
nowości – dmuchanej ścianki wspinaczkowej. Jak co roku, 
ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się również stoiska 
z malowaniem buziek i kolorowymi warkoczykami oraz anima-
cje zabaw dla dzieci. 

W trakcie imprezy z okazji Dnia Dziecka odbyły się również 
IV Bieg Przedszkolaka i I Bieg Szkraba dla uczniów klas I-III 
SP. Swoje stoisko miało także Centrum Kultury w Branicach 
„Wersalka”, gdzie można było m.in. własnoręcznie wykonać 
gniotki, wyczarować cuda z balonów, itd. 
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W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za tak liczny udział oraz świetną atmosferę. Skła-
damy również serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy 
pomogli w organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka w Brani-
cach. Podziękowania składamy strażakom z OSP Branice, któ-
rzy nigdy nie odmówili pomocy przy takich okazjach; stowarzy-
szeniom, które pomogły zorganizować poczęstunek: KGW 
„Braniczanki” oraz KS Orzeł Branice; Panu Arkadiuszowi Pal 
za pomoc na bieżąco w związku z problemami z prądem oraz 
pomysłodawczyni i głównej organizatorce Biegu Przedszkolaka 
Pani Jolancie Domańskiej, jak również pomagającym w organi-
zacji biegów dla dzieci Paniom: Dorocie Nosal, Barbarze Pytel  
i Marzenie Barszczewskiej. Dziękujemy Wszystkim za pomoc, 
jeśli kogoś pominęliśmy to przepraszamy! 

Organizatorzy 

To był wyjątkowy dzień! Dzień Dziecka połączony z Branic-
kim Biegiem Przedszkolaka i z Biegiem Szkraba. Bo czy można 
sobie wyobrazić coś lepszego niż kształtowanie zdrowych na-
wyków i miłości do sportu wśród najmłodszych??? Taki właśnie 
cel przyświecał organizatorom; rozwijanie czynnego wypoczyn-
ku i wspólnego spędzania czasu wolnego dzieci z rodzicami. 

I tak na starcie w IV BRANICKIM BIEGU PRZEDSZKOL-
KA stanęło 98 przedszkolaków z przedszkoli: Publicznego 
Przedszkola w Branicach z oddziałami w Bliszczycach i w Wy-
sokiej, Katolicki Żłobek i Przedszkole Sióstr Niepokalanej  
w Branicach, Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddzia-
łem zamiejscowym w Dzbańcach Osiedle. W biegu uczestniczy-
ły również dzieci z Gminy Kietrz, Głubczyce i Racibórz. Meda-
le, dyplomy i nagrody wręczali Wójt Gminy Branice Sebastian 
Baca oraz pomysłodawczyni i organizatorka biegu Pani Jolanta 
Domańska.  

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco.  
Kategoria I dziewczynki 3-4 latki: I miejsce zajęła Laura 

Piwek, II miejsce zajęła Manuela Kudzia, zaś III miejsce 
należało do Aleksandry Gramatyki.  

W kategorii chłopców 3-4 letnich I miejsce zdobył Alan Atła-

chowicz, II miejsce należało do Maksymiliana Antoszczy-

szyn, natomiast na III pozycji znalazł się Stanisław Pytel. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim 3-4 latkom.  

Do biegu… Gotowi… Start…  
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W następnej kategorii wiekowej dziewcząt 5-6 letnich na po-
dium stanęły: I miejsce Oliwia Antoszczyszyn, II miejsce za-

jęła Oliwia Krysa, zaś III Milena Walecka.  

W kategorii chłopców 5-6 letnich na I miejscu znalazł się Ju-

lian Derechowski, II miejsce zajął Ksawery Suzański, nato-

miast III miejsce należało do Szymona Janocha. 

Od samego początku organizowania Biegu Przedszkolaka nie 
chodziło o rywalizację, tylko o dobrą zabawę i o zachęcanie do 
czynnego sportu, jak równie do propagowania ruchu od naj-
młodszych lat. 
Dlatego też w tym roku po raz pierwszy odbył się I Bieg Szkra-

ba, w którym pobiegły dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej. 
Na podium stanęły pierwsze trzy osoby w danej kategorii.  
W kategorii dziewcząt klas I-III pierwsze miejsce zajęła Ka-

rolina Kawulok, II miejsce należało do Wiktorii Maciaszek, 
zaś na III znalazła się Malwina Tłuczek. Natomiast w katego-
rii chłopców klas I-III na najwyższym stopniu podium stanął 
się Robert Nagoński, II miejsce zajął Ksawery Skrabut, zaś 
na III miejscu znalazł się Wojciech Herbut. Wszystkim 
uczestnikom Biegu Szkraba serdecznie gratulujemy. 

Jako organizatorzy jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków  
i szkrabów że dołączyli do grona lekkoatletów. Równocześnie 
zachęcamy do kontynuowania treningów przez cały rok. My 
organizatorzy, myślimy już o kolejnej edycji Branickiego Biegu 
Przedszkolaka i Biegu Szkraba. 

 

Organizatorzy IV Branickiego Biegu Przedszkolaka  

i I Biegu Szkraba 
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Przegląd przedszkoli - Świat Dziecka 
4 czerwca 2019 r. w auli Katolickiego Żłobka i Przedszkola 

Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach odbył się przegląd 
przedszkoli "Świat Dziecka" w ramach Festiwalu Kultury Po-
wiatowej 2019. Swoje przepiękne występy zaprezentowało  
8 przedszkoli, a na scenie wystąpiło łącznie ponad 150 dzieci. 

W przeglądzie kolejno wystąpili: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Baborowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolny-
mi im. Marii Konopnickiej w Bogdanowicach, Publiczne Przed-
szkole w Branicach z oddziałami w Bliszczycach i Wysokiej, 
Katolicki Żłobek i Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej  
w Branicach, Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Głub-
czycach, Przedszkole nr 3 w Głubczycach, Przedszkole nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka  
w Głubczycach i Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z od-
działem w Dzbańcach. 
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Wszystkie występy były niesamowite, a każda prezentacja 
zupełnie inna i idealnie dopracowana przez występujących arty-
stów - małych ciałem, ale wielkich duchem. Opiekunkami, które 
przygotowały dzieci do tych pięknych prezentacji były: Hanna 
Deszka, Helena Przygoń, Wioletta Masłowska, Bernadetta Bryl, 
Iwona Pączko, Karolina Peczkis, Paulina Lipa, Danuta Pikuła, 
Lucyna Satarowska, Elżbieta Białek, Dorota Raniszewska-
Maroz, Małgorzata Wojtuś, Jadwiga Pilch, Katarzyna Przysięż-
nik, Anna Korzec-Suchińska i Jolanta Domańska. 

Patrząc na występy tych zdolnych 5 i 6-latków, czasem łezka  
w oku się kręciła, innym razem wszyscy podrygiwali w rytm 
muzyki. Całość była przeurocza, ale jednocześnie bardzo dopra-
cowana i już myślimy co będzie można zobaczyć w trakcie ko-
lejnego przeglądu. 

Redakcja 
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Turniej brydżowy w Branicach 
W sobotę, 18 maja w Domu Kultury w Branicach, odbył się 

VII Otwarty Turniej w Brydżu Sportowym na maxy o Puchar 
Wójta Gminy Branice, który zaliczany był do GP Opolszczyzny 
jak i GP Raciborza. 

Uczestniczyło 15 par, wśród nich było trzech brydżystów  
z Branic. Uczestników turnieju przywitała w imieniu Wójta 
Gminy Branice, pani Kopaniecka Iwona, a sprawnie sędziował  
T. Tapper .  

Rozegrano 11 rund po 3 i w ostatecznej klasyfikacji zwycięży-
ła para A. Spyrka – P. Bielecki. 

Następne miejsca zajęli: 
2. Z. Chrustowski – A. Żółtański, 3. A. Duda – T. Tapper. 

W turnieju startowały także 3 pary mixtowe, które zawsze 
dodają uroku takim rozgrywkom. 

Uczestnicy turnieju, przez cały czas jego trwania mieli zapew-
niony bufet zaopatrzony w różnego rodzaju napoje, słodycze  
i kanapki, którym zajmował się organizator w osobach pań Gra-
żyny Margiel wraz z Iwoną Kopaniecką. 

Atmosfera i organizacja turnieju po raz kolejny spotkały się  
z dużym uznaniem startujących, do czego niewątpliwie przyczy-
niły się wysiłki osób zaangażowanych w jego przeprowadzenie. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy, statu-
etki i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy zostali obdaro-
wani drobnymi upominkami i materiałami promującymi Gminę 
Branice. 

Do zobaczenia za rok.  
Piotr Bielecki 

Pełne wyniki wraz z obszerną fotorelacją na stronie:  
http://www.brydz-raciborz.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=207:2019-05-18&catid=8&Itemid=103 
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Dzień Dziecka w Michałkowicach. 

Michałkowice znów pięknieją  

Dzień Dziecka 1 czerwca, to wyjątkowe święto, które należy 
celebrować, ponieważ dzieci są największym skarbem! Wciąż 
na świecie są miejsca, gdzie dzieci bywają wykorzystywane  
a ich praw w ogóle się nie szanuje! Dla polskich matek Dzień 
Dziecka trwa cały rok i całe życie. Troskliwość, miłość i opie-
kuńczość jest na pierwszym miejscu. 

Nowa sołtys Michałkowic Pani Agata Ociepa, zorganizowała 
wspaniałą imprezę na naszym wiejskim boisku, właśnie dla na-
szych małych, jak i starszych dzieci. Było radośnie, kolorowo  
i bańkowo. Pogoda dla dzieci była zarezerwowana, słoneczko 
wręcz nas rozpieszczało. Pani sołtys pięknie przywitała wszyst-
kie dzieci, po czym zaprosiła je do wspólnej zabawy. Były licz-
ne konkurencje,  między innymi zabawy z hula hoop, konkuren-
cje z balonami, rzut piłką, malowanie twarzy, gdzie starsze 
dziewczynki pięknie zdobiły buźki tych młodszych, przeciąga-
nie liny i wiele innych.  

Dzieci tak chętnie uczestniczyły, że Pani sędzia nie nadążała  
z konkurencjami i konkursami. Pragnę podkreślić, iż zaangażo-
wanie młodych ludzi w ich święto było ogromne, z czego bar-
dzo się cieszymy i mamy nadzieję że w przyszłym roku z rado-
ścią i impetem powtórzymy obchody Dnia Dziecka. Dziękujemy 
wszystkim rodzicom, babciom i dziadkom za dopingowanie 
naszych dzieciaków.  

Cieszmy się więc z naszych pociech i obdarowujmy je prezen-
tami, bo naprawdę na to zasługują! Szczególne podziękowania 
należą się organizatorom „cichym sponsorom” za to, aby ten 
Dzień Dziecka, był szczególny i niepowtarzalny. 

Żaneta Malota 

Ukwiecona, piękna i czysta Wieś - wspólna sprawa! Jako 
mieszkanka mojej kochanej miejscowości Michałkowice, chcę 
się podzielić z Państwem swoimi spostrzeżeniami. Gołym 
okiem widać jak sołectwo się zmienia i nabiera uroku. Zaanga-
żowanie nowej Pani sołtys jest ogromne. Jest mi niezmiernie 
miło, iż chce kontynuować moją pracę z przed 8 lat, czyli nie 
wszystko poszło na marne! W roku 2011 miejscowość Michał-
kowice została ogłoszona jako „Najpiękniejsza Wieś” w woje-
wództwie opolskim. Niestety, jak to w życiu bywa nie każdemu 
się to udaje. Jestem ogromnej wiary i nadziei, iż moja miejsco-
wość po latach na nowo znów stanie się najpiękniejszą w woje-
wództwie. Mam nadzieję, że wspólnie z nową Panią Sołtys, Ra-
dą Sołecką jak i mieszkańcami którym nie jest obojętny wizeru-
nek naszej miejscowości dołożymy wszelkich starań aby osią-
gnąć zamierzony cel.  
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Festyn Rodzinny w Dzbańcach - Osiedle 
Pierwszego czerwca 2019 r. w Dzbańcach Osiedle odbył się 

Festyn Rodzinny. Świętowaliśmy Dzień Matki, Dzień Dziecka  
i Dzień Ojca. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nowego Sołtysa, 
Rady Sołeckiej i wielu mieszkańców naszej miejscowości 
wszystko pięknie się udało, łącznie z pogodą. Każdy nawet naj-
mniejszy dzbaniczanin znalazł tu coś dla siebie.  

W obficie zaopatrzonym bufecie były przepyszne domowe 
ciasta, soczki, popcorn. Największe wzięcie miały kręcone 
ziemniaki przygotowane przez Dominika. Można było przytulić 
się lub zrobić sobie zdjęcie z potężnym pluszowym misiem, 
pomalować twarz by upodobnić się do ulubionego bohatera baj-
ki. Od godziny osiemnastej rozpoczęła się zabawa dla dorosłych 
na której przygrywał zespół Forte. 

Małgorzata Sawicka 

Pięknieją przystanki, pięknieją miejsca opuszczone, pięknieje 
boisko.  

Kochajmy nasze małe ojczyzny w których żyjemy. Przecież 
One to My, a My to One. 

Żaneta Malota 
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VIII Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy 

„Na Płaskowyżu Głubczyckim”  

Uczniowie z Włodzienina  

Mistrzami Tabliczki Mnożenia!!! 
Puchar jest nasz 

Nasza szkoła odniosła wielki sukces w VIII Mistrzostwach 
Szkół Podstawowych  w Tabliczce mnożenia, które odbyły się  
4 czerwca 2019 r. 

Do rozgrywek przystąpiło 7 szkół z powiatu głubczyckiego. 
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Emilka, Adrian, Do-
rian, Miłosz zdobyła I miejsce i puchar, broniąc ubiegłoroczne-
go tytułu. Ponadto Dorian okazał się najlepszy w rozgrywce 
Szybki Bill. 

Uczestnicy zmagali się z tabliczką mnożenia w grach  
- „Krzyżak”, „Wojna”, „Szybki Bill” i „Błyskawica”, wykazując 
się wysokimi umiejętnościami matematycznymi, doskonałą stra-
tegią ,jak również sprawnością fizyczną. Wszyscy uczestnicy 
byli bardzo dobrze przygotowani, rozgrywki przebiegały  
w  miłej atmosferze i prawdziwie sportowej rywalizacji. Wyniki 
klasyfikacji końcowej: 
I miejsce – Włodzienin,  
II miejsce – Bogdanowice. 
III miejsce – Kietrz. 

Wiesława Górecka 

Szkoła Podstawowa we Włodzieninie 

6 czerwca2019r. w Szkole Podstawowej we Włodzieninie od-
był się międzyprzedmiotowy, autorski konkurs „Na Płaskowyżu 
Głubczyckim”. Organizatorkami tego przedsięwzięcia są na-
uczycielki ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie - B. Lewan-
dowska i W. Górecka.  

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, 
matematycznej i informatycznej, inspirowanie uczniów do prak-
tycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, rozwijanie zaintereso-
wania uczniów problemami środowiska przyrodniczego naszego 
regionu.  

W ósmej edycji konkursu wzięło udział 5 szkół powiatu głub-
czyckiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII 
szkół podstawowych. Do udziału w konkursie przystępują  
2 - 3-osobowe zespoły uczniów.  

Uczniowie rozwiązywali test, przeprowadzili doświadczenie 
(wykonując prosty podnośnik hydrauliczny) oraz przygotowali 
prezentację multimedialną dotyczącą Parku Krajobrazowego 
Góry Opawskie. Poziom wykonanych zadań był bardzo wyrów-
nany i o zwycięstwie zadecydowały niewielkie punktowe różni-
ce. 

Finaliści tegorocznego konkursu: 
1. Szkoła Podstawowa we Włodzieninie. 
2. Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi w Lisięci-

cach. 
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu. 
 Naszą szkołę reprezentował zespół: Emilka Wołoszczuk, Ad-
rian Hanczarowski i Maciek Probosz.  
Serdeczne gratulacje ! 

Bożena Lewandowska - Szkoła Podstawowa we Włodzieninie  
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Mały Ratownik - pierwsza pomoc od przedszkola 
21 kwietnia w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z udzie-

lania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili 
wykwalifikowani Ratownicy medyczni, Policjanci oraz Straża-
cy, którzy tego dnia bardzo licznie odwiedzili nasze przedszko-
le.  

Dzieci dowiedziały się co  to jest pierwsza pomoc, jak wezwać 
pogotowie, jak założyć ortopedyczny kołnierz. Wiele emocji 
wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonywany 
na fantomie.  

Przedszkolaki mogły również usłyszeć bicie własnego serca za 
pomocą stetoskopu. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał 
Broszkę Małego Ratownika. Spotkanie miało na celu kształto-
wanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie 
dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi. Była to 
doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże 
istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – rato-
wanie życia.  

Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytu-
acji, kiedy trzeba komuś pomóc. Były to bardzo aktywne, ważne 
dla życia i zdrowia warsztaty. Przyjazna i swobodna atmosfera 
sprzyjała przyswajaniu wiedzy przez przedszkolaki. W czasie 
spotkania nie zabrakło również ćwiczeń, w których dzieci chęt-
nie brały udział. 

Honorowy Patronat nad Akcją objął Komendant Powiatowej 
Policji w Głubczycach. 

Marzena Barszczewska 
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Wyjazd klas trzecich gimnazjum do Warszawy 

IV Wiosenny Rajd rowerowy „Tam, gdzie rosną stokrotki” 

Wycieczka gimnazjalistów która odbyła się w dniach 21-22 
maja do stolicy kraju przeszła już do historii. 

Był intensywny program, dużo słońca, emocje i przede 
wszystkim dobra atmosfera. Z punktu widzenia wychowawców 
klas oceniamy ją jako bardzo udaną. M.in. dlatego, że przekona-
liśmy się, iż my i rodzice naszych wychowanków wykonaliśmy 
„kawał dobrej roboty”. Uczniowie okazali się dojrzali i odpo-
wiedzialni, bardzo kulturalni i empatyczni w każdej sytuacji.  
I za to im bardzo dziękujemy. A rodzicom gratulujemy wspania-
łych, już prawie dorosłych dzieciaków.  

W programie wycieczki było wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie 
Starego Miasta i Łazienek, lekcja muzealna w Muzeum Narodo-
wym (wielkim przeżyciem było zobaczenie na żywo Bitwy pod 
Grunwaldem Jana Matejki czy Madonny Rafaela Santi), wizyta 
na Stadionie Narodowym i w budynku Sejmu RP oraz w Cen-
trum Nauki Kopernik. Podziwialiśmy również panoramę stolicy 
z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki.  

Podziękowania za profesjonalizm, życzliwość i bezpieczną 
jazdę należą się naszemu wspaniałemu kierowcy, Panu Grzego-
rzowi Chojnackiemu. A dla nas, nauczycieli, największą rado-
ścią były zadowolone miny naszych uczniów. 

Wychowawcy klas trzecich gimnazjum: 

Joanna Książek, Urszula Sipel-Wiecha, Tadeusz Krupa 

18 maja br. pod patronatem Branickiego Towarzystwa Sporto-
wego i przy wsparciu organizacyjnym nauczycieli Szkoły Pod-
stawowej we Włodzieninie odbył się rajd rowerowy. Jest już 
cykliczna impreza podczas, której młodzi i starsi, uczniowie, 

nauczyciele i członkowie BTS wspólnie pokonują malownicze 
ścieżki rowerowe pogranicza polsko – czeskiego. Tym razem  
18 uczestników pokonało trasę ok. 36 km.  

Trasa została podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich – Wło-
dzienin – Branice, następnie Branice – Uvalno, w którym 
„odkryliśmy” świetną  atrakcje – labirynt luster i straszące obra-
zy. Po świetnej zabawie, pełnej śmiechu , ruszyliśmy w kierun-
ku miejscowości Pocheń. Po kolejnych kilometrach i wymagają-
cych podjazdach odpoczęliśmy na łonie przyrody, przy leśnym 
źródełku. A potem to już tylko przyjemny zjazd do Branic, na 
lody i kiełbaski. 

Kolejna udana, lokalna impreza rowerowa za nami. Pogoda  
i kondycja uczestników była bardzo dobra. Cieszy zarówno to, 
że wytworzyła się stała grupa aktywnych rowerzystów, ale i to, 
że zawsze pojawia się ktoś nowy, zachęcony naszą propozycją.  

Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych!!!! 
Bożena Lewandowska 

Majowo w Katolickim Przedszkolu 
W naszym pięknym przedszkolu maj obfitował w wiele cu-

downych wydarzeń, ale jak za chwilę przeczytacie, to nie tylko 
maj jest taki wspaniały. 

Oczywiście w najpiękniejszym miesiącu w roku obchodzili-
śmy i świętowaliśmy uroczyście, na poważnie i troszkę też na 
wesoło, Dzień Rodziny. Wszystkie nasze Najpiękniejsze Mamy, 
w towarzystwie przystojnych Tatusiów, spoglądały i zerkały 
czule na występujące pociechy: śpiewające i tańczące i recytują-
ce chyba ze 100 wierszy. Jednak to i tak o całe mnóstwo za ma-
ło, by choć trochę podziękować za wielką miłość Rodziców. Na 
szczęście nasze przedszkolaki potrafią mocno przytulać i to już 
pewnie wystarczy w okazywaniu tej miłości Rodzicom. 

Chcemy także napisać w tym miejscu o naszej przedszkolnej 
recytatorce Izie, która zdobyła I-sze miejsce w konkursie recyta-
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„Spełniając dziecięce marzenia…” 

torskim Poezji Religijnej i Metafizycznej, który odbył się  
w Raciborzu. Gratulujemy i cieszymy się bardzo! 

Nie uwierzycie, ale z okazji Dnia Dziecka, oprócz zorganizo-
wanych szalonych i kolorowych zabaw, do naszego przedszkola 
przyjechał Cyrk. Występy artystów były wspaniałe, był nawet 
duży wąż, który nie bał się nas wcale. Tak bardzo się nam podo-
bało to cyrkowe widowisko, że na jakiś czas zamieniliśmy wy-
strój naszego przedszkola, w prawdziwie cyrkowy. Są w nim 
balony i klauny oraz kolorowe dekoracje, no i co chwilę ktoś 
wybucha głośnym śmiechem. Naprawdę, jest jak w cyrku! 

2 czerwca podczas Gminnego Dnia Dziecka nasze przedszko-
laki pobiegły w IV Branickim Biegu Przedszkolaka i niektórzy 
nawet znaleźli się na podium, jak na prawdziwych małych spor-
towców przystało. 

 

To jeszcze nie koniec wydarzeń, bo 4.czerwca w naszym 
przedszkolu odbył się XIX Festiwal Kultury Powiatowej „Świat 
Dziecka”. Wzięło w nim udział 8 przedszkoli, a nasze przed-
szkolaki zaprezentowały się w pięknym tańcu. Zaraz następnego 
dnia także u nas miała miejsce uroczysta Gala, która kończyła 
Dni Festiwalu Kultury Powiatowej. 

I właśnie w tym radosnym nastroju pojechaliśmy na wyciecz-
kę do Ostravy. To dopiero była prawdziwa niespodzianka dla 
dzieci, kiedy zatrzymaliśmy się przy Funpark Girafffe. Dzieci 
ruszyły do środka i po chwili można je było spotkać dosłownie 
wszędzie: na karuzeli, na zjeżdżalniach, na dmuchańcach, ukry-
te w kulkach i turlające się, skaczące na trampolinach i biegają-
ce wokoło. To była super zabawa, zapytajcie naszych przed-
szkolaków sami 

Wychowawczyni z Katolickiego Przedszkola w Branicach 

I Gminny Turniej w Statki 

 Mimo, że koniec roku szkolnego zbliża się do nas wielkimi 
krokami, my wcale nie zwalniamy tempa. Atrakcji u nas co nie 
miara! W maju wspólnie z Rodzicami świętowaliśmy Dzień 
Rodziny. Jak zawsze na tego typu uroczystościach, nie zabrakło 
wzruszających piosenek i wierszy, ukradkiem wytartych łez  
i dumnych spojrzeń rodziców. Po części oficjalnej odwiedziła 
nas Myszka Miki, która zapraszała do zabawy.  

Dzieci mogły także stanąć w wielkiej mydlanej bańce, otrzy-

mać pieska zrobionego z balonów i pomalować buźkę według 
własnego pomysłu. Na wszystkich gości tych małych i tych du-
żych czekał pięknie zastawiony stół, z przeróżnymi smakołyka-
mi. Na pewno nikt nie wyszedł z pustym brzuchem. Serdecznie 
dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie poczę-
stunku. Zawsze możemy na Was liczyć. 

 Czerwiec, wreszcie przegonił chmury i deszcz, więc czym 
prędzej wybraliśmy się na wycieczkę do Głubczyc. Naszą przy-
godę rozpoczęliśmy od zwiedzania Urzędu Pocztowego, pozna-
liśmy pracę listonosza i samodzielnie nadaliśmy pocztówkę do 
naszego przedszkola. Następnie udaliśmy się do „Stajni na War-
szawskiej” po drodze robiąc sobie jeszcze pamiątkowe zdjęcie 
pod Ratuszem. A na miejscu czekały na nas piękne konie, które 
mogliśmy pogłaskać i jeśli mieliśmy na tyle odwagi to nawet 
pojeździć na ich grzbiecie. Ale to nie koniec! Strzelaliśmy  
w prawdziwych łuków i co niektórym udało się nawet trafić  
w sam środek tarczy! Wycieczkę zakończyliśmy przejażdż-
ką ,,wagonetą” po Głubczycach - podziwiając piękno miasta 
powiatowego. Po uśmiechniętych buziach naszych dzieci, uwa-
żamy wycieczkę za udaną!  

Nauczyciele Publicznego Przedszkola  

we Włodzieninie 

„Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?  

Gdzie ta koja wymarzona w snach?” 

Znacie? To nasza ulubiona szanta. W jej rytmie rozpoczęliśmy 
I Gminny Turniej w Statki. Tak, w statki właśnie. Te 
„analogowe” kreślone długopisem po kartkach z zeszytu. Bo 
dlaczego nie? Delikatnie podkręciliśmy otoczkę i w sobotę,  

18 maja wyszła 
nam całkiem fajna 
impreza. Chcemy 
wracać do zabaw 
bez prądu. Do tych, 
w które sami bawi-
liśmy się x lat temu 
i teraz chcemy za-
s z c z e p i a ć  j e  
w dzieciakach. 
Niech wiedzą, że 
można spędzić faj-
niacko czas nie 
tylko będąc podpię-

tym do internetu. Część naszych turniejowych zawodników 
przebrała się za piratów (przepięknie wyglądaliście, brawo Wy!) 

a już wisienką na torcie była wystawa papug, którą zorganizo-
waliśmy dzięki panu Stanisławowi z „Papuziego Raju” - hodow-
cy tych pięknych ptaków. Planujemy kolejną edycję za rok.  

Przyjdźcie! Fajnie będzie! Ahoj Piraci! 

Dorota Kaczmar, Łukasz Pantak 
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Wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych  

od 1 lipca 2019 roku! 
Skąd ta podwyżka? 
 Do końca czerwca 2019 r. gmina Branice płaci za wywóz odpadów komunalnych Firmie NAPRZÓD  
z Rydułtowy kwotę 68 324,53zł brutto miesięcznie. Od lipca 2019 roku będziemy płacić Firmie  
NAPRZÓD z Rydułtowy kwotę 96 309,68zł brutto miesięcznie – czyli o ok. 40% więcej. 

Zmiana stawki opłaty za odpady nie rodzi obowiązku składania nowych deklaracji. 

 Zasadnicze przyczyny podwyżki opłat są niezależne od gminy. Trudno bowiem obarczać ją odpowiedzial-
nością za wzrost cen za składowanie odpadów, czy wzrost minimalnego wynagrodzenia. 
Główne powody, które miały wpływ na zmianę stawki opłaty za odpady: 
1. wzrost opłaty za składowanie odpadów na składowisku ze 120 zł za tonę w 2017 roku do 220 zł za tonę 

w 2019 roku oraz do 270 zł za tonę w 2020 roku (wzrosty odpowiednio o 83% i 125%); 
2. wzrost kosztów osobowych m.in. wzrost płacy minimalnej w ciągu 3 lat o 21,6%. Ponadto brak chęt-

nych do pracy jako ładowacza, powoduje konieczność dalszych podwyżek wynagrodzenia; 
3. rosnąca ilość odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji, słabnącą jakością kupowanych środków 

trwałych, które częściej wymieniamy, likwidacją przydomowych kompostowników; 
4. brak segregacji odpadów przez mieszkańców. 
A oto nowe stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice nr X/96/19 z dnia 11.06.2019r. 

§ 2. 
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i od-

bierane w sposób selektywny w wysokości 33,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny w wysokości 16,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość. 

§ 3. 
1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)  

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne groma-
dzone nie są w sposób selektywny: 

1) o pojemności 120 l – w wysokości 54,00 zł; 
2) o pojemności 240 l – w wysokości 96,00 zł; 
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 350,00 zł; 
4) o pojemności 2500 l – w wysokości 700,00 zł; 
5) o pojemności 5000 l – w wysokości 1170,00 zł; 
6) o pojemności kp- 7 – w wysokości 1300,00 zł. 
7) o pojemności kp-7 (prasokontener) – w wysokości 3120,00 zł; 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne segregowane od właścicieli nie-
ruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny: 

1) o pojemności 120 l – w wysokości 27,00 zł; 
2) o pojemności 240 l – w wysokości 48,00 zł; 
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 175,00 zł; 
4) o pojemności 2500 l – w wysokości 350,00 zł; 
5) o pojemności 5000 l – w wysokości 585,00 zł; 
6) o pojemności kp-7 – w wysokości 650,00 zł; 
7) o pojemności kp-7 (prasokontener) – w wysokości 1560,00 zł; 
8) worek o pojemności 120 l – w wysokości 1,00 zł. 
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         OFERTA PRACY 
 

Kasjer-dysponent w Oddziale Banku Spółdzielczego w Branicach 

Zadania:  

• bieżąca, bezpośrednia obsługa klienta zgodna z obowiązującymi standardami Banku; 

• aktywna sprzedaż produktów Banku skierowana do klientów indywidualnych i instytucjonalnych; 

• wykonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych oraz realizację dyspozycji składanych przez klientów; 

• realizacja indywidualnych planów sprzedaży; 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku. 

Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenia min. średniego (mile widziane wyższe o kierunkach ekonomicznych); 

• samodzielności, dyspozycyjności, komunikatywności i umiejętności pracy w zespole; 

• łatwości nawiązywania relacji z ludźmi i pozytywne nastawienie do wykonywanych zadań; 

• dobrej organizacji czasu pracy i umiejętności pracy pod presją; 

• chęci rozwoju w branży bankowej; 

• doświadczenia w sprzedaży, szczególnie w branży bankowej będzie mile widziane. 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

• miłą atmosferę pracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: rekrutacja@bsnamyslow.com.pl 

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu  tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych)(  

Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).” 

TERMIN TRWANIA:30 czerwiec 2019r. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO 
 Informujemy, że istnieje możliwość pobrania aplikacji mobilnej dla mieszkańców Gminy Branice. Głównym założeniem aplikacji 
jest kompleksowość - wszystko co dotyczy Gminy Branice w jednym miejscu: np. informacje, ostrzeżenia, kalendarz imprez, har-
monogram wywozu odpadów itp. Funkcjonalności będą dostosowywane w miarę potrzeb. 

Obecne funkcjonalności aplikacji: 

Aktualności, wydarzenia i powiadomienia. 
Błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń. Dzięki niej otrzy-
masz powiadomienia o sytuacji kryzysowej lub terminie wywozu odpadów.  

Mapa potrzeb – zgłaszanie problemów. 
Pozwala na zgłaszanie różnych problemów czy usterek. Może to być np. za-
padnięty chodnik, awaria oświetlenia ulicznego czy dzikie wysypisko śmieci. 

Kalendarz wywozu odpadów. 
Aplikacja przypomni o terminie odbioru poszczególnych odpadów, poinfor-
muje o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, powiadomi  
o aktualnościach związanych z tą tematyką. 

Moduły dostępne w aplikacji: 

• aktualności - błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń, 
      Tutaj otrzymasz powiadomienia o sytuacji kryzysowej lub terminie  
       wywozu odpadów. 
• wydarzenia, 
• powiadomienia push, 
• wyszukiwarka zasobów lokalnych, 
• ulubione treści, 
• kalendarz wywozu odpadów z powiadomieniami, 
• mapa potrzeb (wygodne wysyłanie zgłoszeń), 
• integracja z Regionalnym Systemem Ostrzegania. 
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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 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 09.07.2019r. 
 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 18.06.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Oznaczenie (nr 

działki) i KW 
Pow. i położenie  

Przeznaczenie 
w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 
nieruchomości 

Cena 
nieruchomości 

uwagi 

259/1 

KW nr OP1G-
/00006880/1 

33,5 m2 

Włodzienin 

(S) obszary zabudo-
wy wsi wielofunk-
cyjne 

Lokal usługowy znajdu-
jący się w budynku opie-
ki zdrowotnej. 

Czynsz miesięczny 

124,96 zł + VAT  
+ podatek od nieruchomości  

wg obowiązującej stawki 

Najem lokalu na okres  
3 lat. 

149/34 

KW nr OP1G-
/00038178/0 

23,00 m2 

Branice 

(P) zespoły garaży, 
obiekty gospodarcze 

Garaż murowany wraz  
z gruntem. 

Czynsz 

90,00 zł + VAT  
+ podatek od nieruchomości  

wg obowiązującej stawki 

Najem garażu okres 3 lat 
(przedłużenie umowy na 
rzecz poprzedniego na-
jemcy). 

149/41 

KW nr OP1G/-
00038178/0 

23,00 m2 

Branice 

(P) zespoły garaży, 
obiekty gospodarcze 

Garaż murowany wraz  
z gruntem. 

Czynsz 

70,00 zł + VAT  
+ podatek od nieruchomości  

wg obowiązującej stawki 

Najem garażu na okres  
3 lat (przedłużenie umo-
wy na rzecz poprzednie-
go najemcy). 

INFORMACJA O PRZETARGACH 

Wójt Gminy Branice informuje, iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250 wew. 17 i w 
Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje w najbliższym czasie Gmina Branice. 

Oznaczenie 

(nr działki)  
i KW 

Pow. i poło-

żenie 
 

Przeznacze-
nie w planie 

(P)/studium 
(S) 

Opis 
Termin 

przetargu 

Cena 
wywoławcza 
do  przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 
wpłaty 

Uwagi 

16 
  
KW nr OP1G-
/00005430/5 

0,4500 ha 
Wysoka 

(S) obszary 
rolne 

Działka rolna (RII), kształt 
działki korzystny, dojazd 
drogą gruntowa. 

05.07.2019 
  
godz. 10.00 

225,00 zł na 
rok, podlega 
zwolnieniu z 
podatku VAT 

30,00 zł 
 01.07.2019 

Dzierżawa gruntu na 
okres 3 lat. Umowa 
dzierżawy zawarta zosta-
nie od 01.09.2019r. 

38/14 
  
KW nr 
OP1G/-
00005430/5 

1,0900 ha 
Wysoka 

(S) obszary 
rolne 

Działka rolna (RII), kształt 
działki korzystny, dojazd 
drogą gruntowa. 

05.07.2019 
  
godz. 10.30 

545,00 zł na 
rok, podlega 
zwolnieniu z 
podatku VAT 

  

60,00 zł 
 01.07.2019 

Dzierżawa gruntu na 
okres 3 lat. Umowa 
dzierżawy zawarta zosta-
nie od 01.09.2019r. 
  

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 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 23.07.2019r. 
 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.07.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Oznaczenie (nr 

działki) i KW 

Pow. i położe-

nie  

Przeznaczenie 
w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 
nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
uwagi 

341/2 
KW nr OP1G-
/00006880/1 

28,2 m2 

Branice 

(S) obszary zabudo-
wy wsi wielofunkcyj-
ne 

Lokal usługowy z prze-
znaczeniem na działalność 
handlową. 

Czynsz miesięczny 
179,66 zł + VAT  

+ podatek od nieruchomości wg 
obowiązującej stawki 

Najem lokalu na okres 
3 lat (przedłużenie 
umowy na rzecz po-
przedniego najemcy) 

568/2 
KW nr OP-
1G/00028303/3 

0,0400 ha 

Lewice 

(S) obszary zabudo-
wy wsi z preferencją 
zabudowy związanej 
z rolnictwem 

Grunt orny o klasoużytku 
RIIIa. Kształt działki śred-
niokorzystny. Dojazd 
drogą gruntową. 

Czynsz roczny 
20,00 zł (podlega zwolnieniu z 

podatku VAT) + podatek od nieru-
chomości wg obowiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu na 
okres 3 lat. 

Część działki 

39 
KW nr OP1G/-
00028530/3 

0,1837 ha 

Wysoka 

(S) obszary zabudo-
wy wsi z preferencją 
zabudowy związanej 
z rolnictwem 

Grunt orny o klasoużytku 
RII. Kształt działki ko-
rzystny. Dojazd drogą 
asfaltową. 

Czynsz roczny 
91,85 zł (podlega zwolnieniu z 

podatku VAT) + podatek od nieru-
chomości wg obowiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu na 
okres 3 lat. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świad-
czeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy 
2019/2020 będą przyjmowane 

- od 1 sierpnia 2019 roku. 

Od 1 lipca 2019 roku w/w wnioski można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Emp@tia - empa-

tia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. 

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaga-
nymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 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 wynosi odpowiednio: 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł., 

• 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 orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinne-
go, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzin-
nych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny - zasada „złotówka za złotówkę”, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł. 

Świadczenie wychowawcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie  

„Za Życiem” oraz świadczenie z programu „Dobry start” nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. skła-

dają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzy-

mają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 paź-
dziernika br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) 

W okresie zasiłkowym 2019/2020 należy wykazać dochody za rok 2018. Jeżeli w roku 2018 lub 2019 nastąpiła zmiana sytuacji 
dochodowej tj. utrata lub uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2220 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 Ośrodku 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 wniosków przez 
dziesiątki osób, w miesiącu sierpniu 2019 r. wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach wg harmo-

nogramu, który zostanie przedstawiony w przyszłym numerze Informatora Branickiego. 

                                                              Aneta Kuziora 

Kierownik OPS Branice 


