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Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn OSP 
7 lipca 2019r. na stadionie klubu sportowego „Orzeł” w Brani-

cach, odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Branice, oraz 

gościnnie trzech drużyn z Republiki Czeskiej.  

W zawodach udział wzięło łącznie 18 drużyn liczących w su-

mie 180 strażaków w tym: 9 drużyn w grupie seniorów (w tym 

dwie czeskie), 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze (w tym jedna 

czeska), 4 Harcerskie Drużyny Pożarnicze (chłopięce) w wieku 

12 do 15 lat oraz 3 Harcerskie Drużyny Pożarnicze (w składach 

mieszanych) w wieku do 12 lat. 

Zawody rozpoczęły się od zbiórki wszystkich drużyn biorą-
cych udział konkurencjach. Po wciągnięciu na maszt przy 

dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego flag państwowych Polski, 

Czech oraz OSP, meldunek o gotowości do zawodów złożył 

Wójtowi Gminy Branice Sebastianowi Bacy, Komendant Gmin-

ny OSP dh Józef Orłowski. 

Następnie Wójt Gminy powitał startujące drużyny, przybyłych 

na zawody gości, oraz licznie zgromadzonych na trybunach ob-

serwatorów strażackich zmagań. Przedstawiona została również 
komisja sędziowska którą stanowili: sędzia główny kpt. Mateusz 

Szymuś oraz kierownicy zespołów sędziowskich - Józef Orłow-

ski, Tadeusz Sęga, Stanisław Moryl i Danuta Walecka - kierow-

nik sekretariatu. 

Zawody poprzedziła bardzo miła uroczystość uhonorowania 

odznaczeniami i odznakami osób szczególnie zasłużonych dla 

ochrony przeciwpożarowej w naszej Gminie. 

Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” przyznanym 

przez oddział Zarządu Wojewódzkiego Związku PSP RP w 

Opolu została odznaczona pani Danuta Walecka. Odznaki Wzo-

rowy Strażak otrzymali druhowie OSP KSRG Branice: Adam 

Dereń, Jacek Kubik, Krystian Jamrozik, Damian Maciaszek. 

Odznaczenia wręczyli wyróżnionym Komendant Powiatowy 

PSP w Głubczycach i Wójt Gminy Branice. 

Po części oficjalnej, przez następnych kilka godzin strażacy 

ochotnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach. Pierwszą była 

sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami, a następnie ćwicze-

nia bojowe. Około 500 widzów zgromadzonych na widowni 

stadionu, miało okazję oglądać w akcji najlepszych strażaków  

z poszczególnych jednostek. 

Uczestnicy sztafety, biegnąc mieli do wykonania następujące 

zadania: podłączenie węża do rozdzielacza, skok przez płotek, 

skok przez „rów z wodą”, pokonanie równoważni, slalom mię-
dzy tyczkami, i najtrudniejszą chyba przeszkodę – pokonanie 

drewnianej ściany, a na finiszu podłączenie węża z jednej strony 

do rozdzielacza a z drugiej do prądownicy z którą należało w jak 

najszybszym tempie dobiec do linii mety. 

Po raz pierwszy w historii rozgrywanych zawodów, w składzie 

jednej z drużyn wystąpił wójt naszej gminy, który zaprezento-

wał swą sprawność fizyczną na trzecim odcinku sztafety - skoku 

przez „rów z wodą”. 

Druga konkurencja, ćwiczenia bojowe, polegała na urucho-

mieniu motopompy, jak najszybszym rozwinięciu i połączeniu 

węży, podaniu przez nie wody i wywróceniu strumieniem wody 

z prądownicy zestawu przygotowanych słupków. 
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Była to konkurencja niezwykle widowiskowa, która w pełni 

prezentowała doskonałe wyszkolenie strażaków w wykonywa-

niu zadań do których zostali powołani.  

Szczególny podziw zgromadzonej publiczności wzbudzili 

najmłodsi adepci pożarnictwa, którzy startowali, podobnie jak 

ich starsi koledzy w dwóch konkurencjach -  ćwiczeniach bojo-

wych i slalomie sprawnościowym. Ich rywalizacji towarzyszył 

gorący doping obserwatorów ich zmagań, a entuzjazm i zaanga-

żowanie w wykonywanych działaniach zasługuje na wielkie 

uznanie. 

Po podsumowaniu wyników wszystkich drużyn, okazało się, 
że zwycięzcą tegorocznej rywalizacji został zespół OSP Wódka. 

Drugie miejsca zajęła drużyna OSP Bliszczyce II, a na trzecim 

stopniu podium stanęła drużyna OSP Bliszczyce I. 

Kulminacyjnym punktem zawodów była rywalizacja najlep-

szej polskiej i czeskiej drużyny. W rywalizacji jej zmierzyły się 
drużyny z OSP Wódka i druhowie z Drżkowic. W tej międzyna-

rodowej konfrontacji lepsza okazała się drużyna z Polski, i tym 

samym zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Branice została druży-

na  z OSP Wódka zdobywając tym sposobem wszystkie główne 

trofea rozgrywanych zawodów. 
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Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenie 

pucharów, dyplomów i medali. Nagrody wręczali: Wójt Gminy 

Branice Sebastian Baca, przewodnicząca Rady Gminy Branice 

Bogusława Dyląg, Komendant Powiatowy PSP w Głubczycach 

st. bryg. Wojciech Semeniuk, sędzia główny zawodów  

kpt. Mateusz Szymuś oraz Komendant Gminny OSP dh Józef 

Orłowski. Oficjalne wyniki zawodów przedstawiają się następu-

jąco: 

Seniorzy. 

I miejsce – OSP Wódka,  

II miejsce – OSP Bliszczyce II, III miejsce – OSP Bliszczyce I, 

IV miejsce – OSP Wysoka, V miejsce – OSP Branice, VI miej-

sce – OSP Lewice, VII miejsce – OSP Jakubowice. 

Kobiece Drużyny Pożarnicze 

I miejsce – OSP Lewice. 

Harcerskie Drużyny Pożarnicze (drużyny 12-15 lat) 

I miejsce – OSP Bliszczyce 
II miejsce – OSP Wysoka, III miejsce – OSP Branice, IV miej-

sce – OSP Lewice. 

Harcerskie Drużyny Pożarnicze (drużyny do 12 lat) 

Wszystkie startujące drużyny zostały sklasyfikowane ex aequo 

na I miejscu – OSP Jakubowice, dziewczęca HDP Lewice  

i chłopięca HDP Lewice. 

Seniorzy  

– Republika Czeska 

I miejsce – Drżkowice 
II miejsce – Vraclavek 

Kobiety – Republika Czeska 

I miejsce – Vraclavek 

 Zawody przebiegały przy wymarzonej wręcz pogodzie dla 

tego typu rywalizacji – nie było zbyt gorąco, a mały przelotny 

deszcz w trakcie ich trwania, nie miał żadnego wpływu na 

sprawny przebieg rywalizacji. 

 Organizatorzy zapewnili zawodnikom i sędziom doskonałą 
grochówkę, a zgromadzeni widzowie mieli możliwość skorzy-

stania z bogatej oferty punktów gastronomicznych rozstawio-

nych wokół stadionu. 

 Już we wrześniu, Gmina Branice będzie gospodarzem Powia-

towych Zawodów Pożarniczych drużyn OSP. Naszą gminę w tej 

rywalizacji będzie reprezentowała drużyna z OSP Wódka, zwy-

cięzca tegorocznej rywalizacji w zawodach gminnych oraz ko-

bieca drużyna pożarnicza z OSP Lewice.  

Triumfatorzy Gminnych Zawodów Pożarniczych - OSP Wódka 

Redakcja 
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W sobotę 29.06.2019 odbyła się impreza pod nazwą 
„Kolorowe powitanie lata”. W programie wystąpili raperzy: 

gwiazda wieczoru - Żabson, a jako support Oki. Koncert został 

zorganizowany dla młodzieży z inicjatywy Młodzieżowej Rady 

Gmina Branice, która zauważyła brak oferty dla tej grupy wie-

kowej. Na ich propozycję chętnie przystał Wójt Sebastian Baca, 

który sukcesywnie stara się wprowadzać w ofercie kulturalnej  

i sportowej Gminy Branice nowe propozycje dla każdej grupy 

wiekowej.  

Koncertowi towarzyszyła Eksplozja Kolorów - popularna za-

bawa polegająca na wyrzucaniu w górę przez setki ludzi Kolo-

rów Holi, które tworzą wielką barwną chmurę. Całe wydarzenie 

jest radosne, młodzież, starsi, a także dzieci świetnie bawią się, 
rzucając kolorowe proszki w powietrze. Pomysł na taka imprezę 
pochodzi od hinduskiego święta Holi, które jest najsłynniej-

szych i najradośniejszych ze świąt hinduzimu, zwanym też festi-

walem kolorów lub festiwalem miłości. 

Impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko 

młodzieży, ale i osób, które wiek młodzieńczy mają już dawno 

za sobą. Już dawno żadne wydarzenie nie przyciągnęło na bra-

nicki stadion takiej liczby uczestników nie tylko z naszej gminy, 

ale i z wielu bliższych, a nieraz i bardzo odległych miejscowo-

ści. 

Ze szczególnym aplauzem (zwłaszcza dziewcząt), spotkał się 
wystąp „Żabsona”. O jego popularności świadczyć może też to, 

że nie tylko wraz z nim śpiewano większość wykonywanych 

przez niego utworów, ale i to, że był on dosłownie noszony na 

rękach przez swych zagorzałych fanów. 

Dla zmęczonych doznaniami artystycznymi, mieniącymi się 
wszystkimi kolorami tęczy uczestników, przygotowana została 

bogata oferta napojów, lodów, kiełbasek z grila i innych smako-

łyków w rozstawionych wokół stadionu stoiskach. 

Pogoda dopisała znakomicie, humory były doskonałe, a cała 

impreza nad wyraz udana. 

Do zobaczenie na następnej tego typu imprezie za rok. Atrak-

cji być może będzie jeszcze więcej. 

Redakcja 

Kolorowe powitanie lata w Branicach 
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Branickie Mażoretki Kaprys znów podbiły Europę - 
Chorwacja, Czechy, Luksemburg, Francja, Belgia. 

Chorwacja znowu okazała się szczęśliwa dla Branickich Ma-

żoretek „Kaprys”. Cudowny wyjazd, którego mażoretki nigdy 

nie zapomną, zwieńczony dwoma złotymi medalami podczas 

International Trophy „Sunny Side” Majorette Sport and Twir-

ling Festival w Zadarze. Nasze mażoretki zwyciężyły w katego-

rii klasyczne pompony - kadetki oraz klasyczne pompony - se-

niorki. Młodsze dziewczęta zatańczyły do orkiestralnej składan-

ki światowej sławy kompozytorów: Mozart, Beethoven, Rimsky

-Korsakov, starsze natomiast do ścieżki dźwiękowej filmu „Kot 

w butach” w wersji hiszpańskiej oraz słynnego „Libertango”. 

Podczas festiwalu zorganizowanego 1 - 2 czerwca przez Majo-

rette-Sport World Federation najwięcej zespołów było z Chor-

wacji, Węgier oraz Słowenii. „Kaprys” z Branic jako jedyny 

reprezentował Polskę. 

Oto nasze złote medalistki kadetki: Milena Pietrzyńska, Ame-

lia Szewczyk, Nikola Literska, Dorota Leszczyńska, Paulina 

Jamrozik, Hanna Blicharz, Malina Baca, Iga Pięciak, Daria Wie-

wiórka, Dżesika Pączko, Samanta Wittek, Paulina Paliga, Zuzia 

Chalinska i Julia Lisiak. Złote seniorki to: Julia Pospiszyl, Ania 

Zacharska, Aleksandra Szpak-Listopadzka, Weronika Poremba, 

Joanna Zakowicz, Zuzia Blicharz, Zuzia Pietrzyńska, Alicja 

Chojnacka, Aleksandra Zając, Emilia Bomersbach, Paula Kuć, 
Emilia Heba, Natalia Zyznawska, Wiktoria Tłuczek, Samanta 

Wittek, Amelia Lipa, Paulina Jamrozik, Dominika Sinicka, Julia 

Andrejczuk. 

15 czerwca 2019 ponownie zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego 

dla naszych dziewcząt. Branickie Mażoretki „Kaprys” wzięły 

udział w Zjednoczonym Pucharze Świata Mażoretek w Brnie. 

Obie grupy: kadetki i seniorki zaprezentowały się w kategorii - 

klasyczne pompony. Po brawurowych występach najstarsze 

mażoretki dołożyły do bogatej kolekcji osiągnięć „Kaprysu” 

Złoty Medal, natomiast młodsza grupa Srebrny Medal Pucharu 

Świata, ulegając jedynie czeskiej drużynie z Brusperka. Wciąż 
nie możemy uwierzyć w to, co się stało..., nie mogliśmy sobie 

wymarzyć lepszego dwudziestolecia działalności zespołu. Dzię-
kujemy za wszelką pomoc naszym wspaniałym Rodzicom, któ-

rzy tak licznie przybyli do Brna i byli z nami też w Zadarze. 

Bardzo dziękuję choreograf zespołu - Aleksandrze Szpak-

Listopadzkiej, której choreografie od lat zdobywają międzynaro-

dowe laury. 

W czerwcu grupa seniorek pojechała promować polską kulturę 
do Luksemburga, Francji i Belgii. Dziewczęta, oprócz zwiedza-

nia, wzięły udział w barwnych, międzynarodowych paradach- 

Grande Cavalcades we francuskich miastach: Hirson oraz Esta-

ires. Branickie mażoretki miały okazję zaprezentować swoje 

umiejętności wraz z ok. 50 najlepszymi grupami artystycznymi 

z całego świata. Dziewczętom najbardziej podobały się orkiestry 

z Mołdawii oraz Holandii, a także grupy taneczne z Kuby  

i Meksyku.  

Serdecznie dziękujemy Florian Virgili - FV Productions za 

możliwość wystąpienia w paradach. Składamy wyrazy uznania 

dla towarzyszącej nam znakomitej Orkiestry Blaskapelle Świbie 

oraz naszej tłumacz i przewodnik Karolinie Świerkosz . Dzięku-

jemy za wsparcie Dyrekcji Szkoły w Branicach, Firmom Galmet 

i Turek z Głubczyc, na które zawsze możemy liczyć, a także 

Aptece Aqua z Branic oraz Intermache z Głubczyc. 



Informator Branicki  

7 

Prawdziwą „wisienką na torcie” naszego tournee był pobyt  

w Belgii. Branickie Mażoretki „Kaprys” miały zaszczyt zatań-
czyć przed Parlamentem Europejskim w Brukseli oraz go zwie-

dzić. Występ relacjonowała Telewizja Polsat. Następnie dziew-

częta zobaczyły najważniejsze miejsca i główne zabytki miasta. 

Nie mogło obyć się również bez pysznej belgijskiej czekola-

dy...., wrażenia niesamowite, wspaniały pobyt, który na zawsze 

zostanie w naszej pamięci. 

Za pomoc i wsparcie w organizacji wyjazdu do Francji i Belgii 

i wizyty w Parlamencie Europejskim szczególnie dziękujemy 

Marszałkowi Województwa Opolskiego- Andrzejowi Buła, 

Wójtowi Gminy Branice Sebastianowi Baca, Radnemu Sejmiku 

Województwa Opolskiego Zbigniewowi Ziółko oraz Przedsta-

wicielowi Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego  

w Brukseli Panu Pawłowi Bliźnickiemu. Bez Waszego wsparcia 

nasza wielka przygoda w Brukseli nie byłaby możliwa. 

Lidia Szpak 
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„Jakubowice - tropem naszej małej historii”  
„Jakubowice - tropem naszej małej historii” to nazwa zadania 

grantowego, którego realizację zakończyliśmy pod koniec 

czerwca. Projekt w całości finansowany był ze środków Stowa-

rzyszenia LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi". W ramach niego na 

terenie Jakubowic posadziliśmy drzewa pamięci - akacje,  

a głównym celem całego projektu było wydanie i promocja 

książki pt. "Nasza wieś rodzinna Jakubowice", która opisuje 

historię i tradycje jakie panowały na terenie naszej wsi od 

pierwszych osadników do czasu II wojny światowej.  

Promocja publikacji odbyła się 21 czerwca w naszej świetlicy 

wiejskiej. Zainteresowanie wydarzeniem było spore, przybyło 

bowiem wielu mieszkańców i gości z innych wiosek, a każdy 

otrzymał darmowy egzemplarz publikacji oraz pyszny poczęstu-

nek, który zapewniło Stowarzyszenie „Pilszczanka” z Pilszcza. 

Wszyscy wspaniale się bawili, wspominali dawne czasy, wy-

mieniali się wrażeniami i z zaciekawieniem przeglądali otrzy-

mane książki. Imprezę promującą zakończyła zabawa taneczna 

zorganizowana przez Panią Sołtys.  

Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom zaangażowa-

nym w realizację naszego projektu.  

Dziękujemy także wszystkim za liczne przybycie i wspaniałą 
zabawę podczas promocji książki. Za wsparcie organizacyjne 

dziękujemy Pani Sołtys Urszuli Lenartowicz i Panu Wójtowi 

Sebastianowi Bacy. Szczególne podziękowania kierujemy zaś 
do Pani Urszuli Fijak, która wykonała niesamowitą pracę, doko-

nując wspaniałego tłumaczenia naszej publikacji z języka nie-

mieckiego na język polski. Dziękujemy także Łukaszowi Panta-

kowi z Pantak Pracownia Graficzna, który wykonał piękny pro-

jekt okładki do naszej książki oraz zaproszenia na imprezę pro-

mującą. Wreszcie dziękujemy również Pani Adrianie Dziaczy-

szyn i  całemu Stowarzyszeniu LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

za cierpliwość i pomoc oraz otrzymane dofinansowanie na reali-

zację grantu! 

Karolina Świerkosz 
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Gródczany pięknieją 
W ostatnim czasie miało miejsce wiele inicjatyw mających na 

celu upiększanie naszej miejscowości. Pierwszą z nich było po-

malowanie sprzętów i ławek na placu zabaw, naprawa kostki 

brukowej a także renowacja stołu znajdującego się w altanie. 

Kolejną inicjatywą było posadzenie kwiatów. Dzięki pomocy 

wielu Pań została upiększona alejka prowadząca do altany. 

Kwiaty zostały również posadzone w nowo zakupionych gazo-

nach oraz donicy przy świetlicy. Nowe życie zyskał teren przy 

świetlicy. Mało atrakcyjny murek został odnowiony, przyklejo-

no do niego ozdobne kamyki a także zamontowano deski służą-
ce do siedzenia. Kolejnym upiększonym miejscem jest teren 

obok przystanku autobusowego. Wywieziono gruz oraz posa-

dzono 30 sztuk tui, które zostały nam podarowane przez dar-

czyńcę pragnącego pozostać anonimowym. Składamy podzięko-

wania. Jednak największą z inicjatyw było uatrakcyjnienie za-

bytkowego wozu strażackiego. Pomalowano filary, naprawiono 

daszek. Z kolei na skarpie obok posadzono krzewy, a całość 
obsypano kamyczkami granitowymi.  

Zwieńczeniem prac konserwatorskich było zamontowanie 

oświetlenia. Wszystkie wymienione działania nie mogłyby by 

mieć miejsca bez pomocy, trudu oraz zaangażowaniu mieszkań-
ców. W imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej składam serdeczne 

podziękowania.  

Krystyna Matysiak 
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3 lipca w Urzędzie Gminy w Branicach miała miejsce przemi-

ła uroczystość. Do urzędu na zaproszenie Wójta Gminy Seba-

stiana Bacy przybyli wraz z rodzicami najmłodsi mieszkańcy 

naszej gminy. Dzieciaczki urodzone od lutego bieżącego roku. 

Swą obecnością zaszczyciło nas sześć dam wśród których były 

dwie bliźnizczki i pięciu dżentelmenów. 

Zebranych gości w Sali konferencyjnej urzędu powitał Wójt 

Gminy, który złożył przede wszystkim gratulacje rodzicom na-

szych najmłodszych obywateli z okazji ich przyjścia na świat,  

a dzieciom życzył dużo zdrowia oraz beztroskiego dzieciństwa 

w wypełnionych miłością rodzinach.  

Następnie siostra Gabriela Anna Polińska - Dyrektor Katolic-

kiego Żłobka i Przedszkola Sióstr Maryi Niepokalanej w Brani-

cach przedstawiła zgromadzonym ofertę swojej placówki dla 

najmłodszych.  

Kolejnym punktem spotkania, była wzbudzająca wiele uśmie-

chów żartobliwa prezentacja pt. „Kim jest dziecko - Dziecko 

wie lepiej” składająca się z wypowiedzi najmłodszych na bardzo 

ważne i zasadnicze tematy.  

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie przez wój-

ta każdemu z obecnych prezentu niespodzianki „Paczki Malusz-

ka”, a dumnym rodzicom listów gratulacyjnych.  

Powitanie nowych mieszkańców naszej Gminy 
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„Piknik Rodzinny” w DPS w Bliszczycach 
14 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie 

filii w Bliszczycach odbył się corocznie organizowany „Piknik 

Rodzinny”, którego celem była integracja społeczności miesz-

kańców z rodzinami i środowiskiem lokalnym. Impreza ta jest 

już tradycją i wyjątkowym wydarzeniem w życiu naszego Do-

mu. Sprzyja ona podtrzymywaniu więzi rodzinnych naszych 

podopiecznych, a odwiedziny najbliższych zawsze wywołują  
u nich emocje wzruszenia i radości.  

Dla wielu mieszkańców „Piknik Rodzinny” jest jedyną okazją 
w roku by miło spędzić czas w rodzinnym gronie. Oprócz bli-

skich naszych podopiecznych, imprezę uświetnili swoją obecno-

ścią: Zastępca Wójta Gminy Branice Pani Katarzyna Herbut, 

Ksiądz Marek Wcisło, Ksiądz Bernard Kontny oraz kierownicy 

filii DPS w Dzbańcach, Radyni, Branicach i Kietrzu. 

Po oficjalnym otwarciu imprezy, którego dokonała kierownik 

filii Pani Agata Mróz, przystąpiono do bogatej części artystycz-

nej, rozpoczętej przygotowanym przez mieszkańców DPS ske-

czem pt. „Rzepka”. Następnie swój repertuar przedstawił zespół 

wokalny SZAG ze Szkoły Podstawowej w Branicach.  

Część artystyczną zakończył występ romskiego zespołu TER-

NE CIERCHENIE prowadzonego przez Panią Bronisławę Mir-

gę przy Towarzystwie Kulturalno-Społecznym Romów. Po czę-
ści oficjalnej i artystycznej rozpoczęła się biesiada przy suto 

zastawionych stołach i oprawie muzycznej w wykonaniu zespo-

łu Orion. 
Witold Stec 

Po części „oficjalnej”, gospodarze i zaproszeni goście miło 

spędzili czas przy kawie i lodach oraz na luźnych rozmowach 

dotyczących głównie swoich milusińskich. Cieszymy się ze spo-

tkania i gratulujemy jeszcze raz rodzicom, a dzieciom życzymy 

pięknego i zdrowego dzieciństwa. 

 Redakcja 
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XIX Festiwal Kultury Powiatowej 2019 
Podsumowanie Wyników  

 7 maja 2019 r. w Sali pod Aniołem w Głubczycach odbył się 
konkurs piosenki w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej  

w dwóch kategoriach: klasy I - III SP i Klasy IV - VI SP. Wyko-

nawców oceniało jury w składzie: Elżbieta Biskup i Tomasz 

Ciba, które w przerwie przeprowadziło też uczestnikom krótkie 

warsztaty z podstaw śpiewania na scenie. Wszyscy uczestnicy 

byli oceniani pod 3 aspektami: 1) za rytmiczność, 2) intonację, 
3) dobór repertuaru, wyraz artystyczny i interpretację.  

Klasyfikacja końcowa: 
Kategoria kl. I - III SP: 

I - Antonina Schlusche (SP Branice) 

II - Milena Ball (SP Branice) 

III - Maja Stanulewicz (ZSP Baborów) 

Wyróżnienie - zespół ZYGZAK (SP Branice) 

Kategoria kl. IV - VI SP: 

I - MINI SZAG (SP Branice) 

II - Marika Pawluś (SP Branice) 

III - Monika Gramatyka (SP Branice) 

Wyróżnienie - Milena Tokarz (SP Branice) 

Za udział - Karolina Wołoszyn (MGOK Kietrz) 

 8 maja 2019 r. w Sali pod Aniołem w Głubczycach odbył się 
konkurs piosenki w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej  

w dwóch kategoriach: młodzieżowej (klasy VII - VIII SP, gim-

nazjum i szkoły ponadgimnazjalne) oraz piosenki obcojęzycz-

nej. Wykonawców oceniało jury w składzie: Elżbieta Biskup  

i Tomasz Ciba, które na zakończenie konkursu przeprowadziło 

też uczestnikom krótkie warsztaty z podstaw śpiewania na sce-

nie. Wszyscy uczestnicy byli oceniani pod 3 aspektami: 1) za 

rytmiczność, 2) intonację, 3) dobór repertuaru, wyraz artystycz-

ny i interpretację.  

Klasyfikacja końcowa: 
Kategoria młodzieżowa: 

I – Zespół wokalny SZAG (SP Branice) 

II – Wiktoria Margiel (SP Branice) 

III – Estera Mistrzak (MGOK Kietrz) 

Wyróżnienie – Amelia Lipa (SP Branice) 

Kategoria piosenki obcojęzycznej: 

I – Wiktoria Margiel (SP Branice) 

II – Amelia Lipa (SP Branice) 

III – Marika Pawluś (SP Branice) 

Wyróżnienie – Magdalena Mrozowicz (SP Branice) 

 21 maja 2019 r. w Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kietrzu odbył się konkurs taneczny w ra-

mach Festiwalu Kultury Powiatowej w dwóch kategoriach: dzie-

cięcej (7-11 lat) i młodzieżowej (12 lat i więcej). Wykonawców 

oceniało jury w składzie: Aleksandra Pisarczyk i Wioletta Ca-

baj. Wszystkie występy były przepiękne i trudno było je obiek-

tywnie ocenić osobom postronnym (a tym bardziej osobiście 

zaangażowanym), gdyż wiek w poszczególnych kategoriach też 
był mocno zróżnicowany - najmłodsza uczestniczka miała  

4 lata.  

I miejsce - Antonina Schlusche (SP Branice) 

I miejsce - MINI SZAG (SP Branice) 

I miejsce - SZAG (SP Branice) 

I miejsce - Wiktoria Margiel (SP Branice) - druga z lewej 
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Klasyfikacja końcowa: 
Kategoria dziecięca (7-11 lat): 

I – MINI SZANSA (SP Dzierżysław) 

II – MINI IMPULS (SP Branice, Zespół Tańca Nowoczesnego 

IMPULS) 

III – MINI SYSTEM (GOK Baborów) 

MINI STARS (MGOK Kietrz) 

MINI FIRE (SP Nasiedle) 

Kategoria młodzieżowa (12 lat i więcej) 

I – SZANSA (SP Dzierżysław) 

II – GWIAZDECZKI (SP Włodzienin) 

III – FLOWERS (ZSP Baborów) 

Wyróżnienie – FIRE (SP Nasiedle) 

 W środę 22 maja, w ramach XIX Festiwalu Kultury Powiato-

wej Branice 2019, w Centrum Kultury WERSALKA w Brani-

cach obyło się podsumowanie Konkursu Fotograficznego. Zgło-

siło się do niego 32 uczestników, którzy nadesłali prace obrazu-

jące piękno ziemi głubczyckiej: krajobrazy, zabytki, przyrodę, 
ludzi oraz tradycje. Jury w składzie: Janusz Kaczmarek i Ma-

riusz Przybylski obejrzało i nagrodziło: 

Grupa do lat 16 

I miejsce - Gloria Staszczyszyn 

II miejsce - Julia Chłopecka 

III miejsce - Puk Zuzanna 

Wyróżnienie - Miłosz Gawłowski, Natalia Dudzik 

Grupa powyżej 16 lat 

I miejsce - Dariusz Danek 

II miejsce - Igor Machnik 

III miejsce - Turczyniak Kinga 

Wyróżnienie - Dominika Błach 

Podczas spotkania jeden z jurorów – p. Janusz Kaczmarek 

przedstawił oraz omówił wybrane prace.  

 28 maja 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Baborowie odbył się konkurs recytatorski w ramach Fe-

stiwalu Kultury Powiatowej w kategorii: uczniowie szkoły pod-

stawowej klasy I-III Wykonawców oceniało jury w składzie: 

Julia Różycka i Andrzej Biskup, które każdą prezentację ocenia-

ło pod kątem: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa  

i ogólny wyraz artystyczny. Wszystkie występy były dopraco-

wane, nie było problemów z zapamiętaniem tekstów, co spra-

wiało, że była duża konkurencja. Jurorzy po części konkursowej 

dawali rady młodym recytatorom, a kilku z nich wystąpiło jesz-

cze raz aby jurorzy mogli na bieżąco ocenić ich recytację, tym 

razem już „bez presji”, bo poza konkursem… A konkurs rozpo-

czął się niespodzianką - występem 3-letniej Wiktorii Wojtuś 
(Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddziałem w Dzbań-
cach), która przepięknie wyrecytowała długi wiersz UFO", 

oczywiście poza konkursem. 

Klasyfikacja końcowa w kategorii klas I-III: 
I – Alicja Wójcik (obroniła tytuł z poprzedniej edycji konkursu) 

(ZSP Kietrz) 

I miejsce - MINI SZANSA (SP Dzierżysław) 

I miejsce - Gloria Staszczyszyn - pierwsza z lewej 

I miejsce - Dariusz Danek 

I miejsce - SZANSA (SP Dzierżysław) 

I miejsce - Alicja Wójcik (ZSP Kietrz) 
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II – Oliwia Lach (ZSP Kietrz) 

III – Natalia Skibińska (ZSP Kietrz) 

Wyróżnienie – Łukasz Pierzchała (SP Włodzienin) 

 28 maja 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Baborowie odbył się konkurs recytatorski w ramach Fe-

stiwalu Kultury Powiatowej w kategorii: uczniowie szkoły pod-

stawowej klasy IV-VI. Wykonawców oceniało jury w składzie: 

Julia Różycka i Andrzej Biskup, które każdą prezentację ocenia-

ło pod kątem: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa  

i ogólny wyraz artystyczny. 

Klasyfikacja końcowa w kategorii klas IV-VI: 
I – Marika Pawluś (SP Branice) 

II – Amelia Szyra (ZSP Kietrz) 

III – Malina Baca (SP Branice) 

Wyróżnienie – Szymon Penkala (SP Pilszcz) 

 29 maja 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Baborowie odbył się konkurs recytatorski w ramach Fe-

stiwalu Kultury Powiatowej w kategorii: uczniowie szkoły pod-

stawowej klasy VII - VIII, szkół gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych. Wykonawców oceniało jury w składzie: Julia Różycka 

i Andrzej Biskup, które każdą prezentację oceniało pod kątem: 

dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa i ogólny wyraz 

artystyczny. 

Klasyfikacja końcowa w kategorii klas młodzieżowej: 
I – Oliwia Taratuta (SP Pilszcz) 

II – Milena Ciura (SP PIlszcz) 

III – Julia Mikos (SP Branice) 

Wyróżnienie – Karolina Żądło (ZSP Baborów) 

 30 maja 2019 r. w sali kameralnej w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kietrzu odbył się finał konkursu literackiego  

w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej. Prace dostarczone na 

konkurs oceniła poetka Renata Blicharz, która była również 
gościem specjalnym na spotkaniu podsumowującym. Spotkanie 

było bardzo ciekawe i inspirujące. Prace zgłosiły osoby, które 

już próbowały swoich sił w poprzednich latach (dwie osoby 

obroniły tytuł sprzed roku - Łukasz Kleszczyński i p. Grażyna 

Skrzyńska-Bandelak), były też nowe twarze, a także niespo-

dzianki dla organizatorów - np. pod jednym godłem kryła się 
praca zbiorowa. 

Klasyfikacja końcowa: 
Kategoria A - szkoły podstawowe: 

I – Łukasz Kleszczyński (SP Włodzienin) 

II – Wiktoria Wcisło, Marcelina Wilczyńska (SP Dzierżysław) 

III – Aleksandra Lechoszest (ZSP Kietrz) 

Wyróżnienie – Paulina Biłka (SP Nasiedle) 

Wyróżnienie – Karolina Zacka (SP Nasiedle) 

Laureaci konkursu recytatorskiego w kategorii klas IV – VI 

I miejsce - Oliwia Taratuta (SP Pilszcz) 

Laureaci konkursu recytatorskiego w kategorii klas  
VII – VIII SP szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Laureaci konkursu literackiego  
w kategorii A klas szkół podstawowych 

Laureaci konkursu recytatorskiego  
w kategorii klas I - III szkół podstawowych 

I miejsce - Marika Pawluś (SP Branice) 
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Sukcesy uczniów z SP Włodzienin 

Kategoria B - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: 

I – Jan Skoumal 

II – Radosław Bogdan 

Kategoria C - dorośli: 

I – Grażyna Skrzyńska-Bandelak 

II – Edyta Fiutek 

III – Dorota Kaczmar 

Redakcja 

Laureaci konkursu literackiego  
w kategorii B szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Laureaci konkursu literackiego w kategorii dorosłych 

 Konkurs Recytatorski XIX Festiwalu Kultury Powiatowej 

Branice 2019 otworzyła 3 letnia Wiktoria Wojtuś siostra Tymo-

na, uczestnika konkursu.  

Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów z I klasy. 

 Amelia Banaś, Łukasz Pierzchała, Ola Waga i Tymon Wojtuś. 
Łukasz otrzymał wyróżnienie pozostali otrzymali dyplomy za 

udział. My gratulujemy wszystkim naszym małym uczestnikom. 

Małgorzata Sawicka 

Sprostowanie 
W majowym numerze Informatora Branickiego, w artykule 

„Najlepsi w konkursach przedmiotowych nagrodzeni” 

błędnie podano informację o laureatach. 

Grzegorz Dyląg z SP Włodzienin, w konkursie matematycznym 

zajął II miejsce - równorzędne z Adrianem Hanczarowskim,  

a nie III, jak poinformowano w materiale. 

Za pomyłkę przepraszamy. 

Redakcja 



Informator Branicki  

16 

 Gala Finałowa XIX Festiwalu Kultury Powiatowej  
5 czerwca 2019 r. w auli Katolickiego Żłobka i Przedszkola 

Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach odbyła się gala finałowa 

XIX Festiwalu Kultury Powiatowej. Starosta Głubczycki Piotr 

Soczyński złożył gratulacje laureatom wszystkich konkursów 

oraz podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom FKP. 

Na scenie zaprezentowali się laureaci poszczególnych konkur-

sów i kategorii konkursowych: Zespoły SZAG i MINI SZAG  

z SP Branice (I miejsca w konkursie piosenki w dwóch katego-

riach: klas IV-VI SP i kategorii młodzieżowej), Zespoły SZAN-

SA i MINI SZANSA z SP w  Dzierżysławiu (I miejsca w kon-

kursie tańca w obu kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej), Ma-

rika Pawluś z SP Branice (I miejsce w konkursie recytatorskim 

w kat. klas IV-VI SP), Oliwia Taratuta z SP w Pilszczu (I miej-

sce w konkursie recytatorskim w kat. młodzieżowej), Antonina 

Schlusche z SP Branice (I miejsce w konkursie piosenki w kat. 

klas I-III SP) i Wiktoria Margiel z SP Branice (I miejsce w kon-

kursie piosenki w kat. obcojęzycznej), jak również 2 młode pio-

senkarki z Gminy Kietrz, które nie mogły wziąć udziału w kon-

kursie: Matylda Makarska i Karolina Czyżewska. 

Starosta Głubczycki wręczył również podziękowania opieku-

nom uczestników biorących udział we wszystkich konkursach  

i kategoriach konkursowych, bo to dzięki ich pracy i zaangażo-

waniu kształcą się młodzi ludzie i odkrywane są kolejne talenty 

w powiecie głubczyckim. Podziękowano również osobom zasia-

dającym w jury za zaangażowanie i trud włożony w ocenę 
uczestników Festiwalu.  

Nagrodę za zdobycie I miejsca w konkursie fotograficznym  

w kat. powyżej 16 lat odebrał Pan Dariusz Danek, nauczyciel 

informatyki w SP w Bogdanowicach. Na scenie pojawili się 

także artyści reprezentujący tegorocznego gospodarza FKP, 

którym była Gmina Branice: nie biorące udziału w Festiwalu 

Branickie Mażoretki „Kaprys”, Zespół Tańca Nowoczesnego 

Impuls - zdobywca II miejsca konkursie tanecznym w kat. dzie-

cięcej (7-11 lat) i Milena Ball, która zajęła II miejsce w konkur-

sie piosenki w kat. klas I-III. 

W imieniu organizatora - Gmina Branice gratulujemy i dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom Festiwalu, za chęć przygotowa-

nia się do konkursu i wystąpienia przed jury. Jesteście wielkimi 

artystami, czy to w dziedzinie piosenki, tańca, recytacji, fotogra-

fii czy literatury - niech Wam to sprawia radość i daje powody 

do spędzania chwil w towarzystwie otwartych i kreatywnych 

osób. Mamy nadzieję, że wszyscy zapamiętają ten XIX FKP  

z tych udanych, miłych momentów, a zapomną o tym co nam się 
nie udało i za co przepraszamy. 

Organizatorzy XIX Festiwalu Kultury Powiatowej 
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Rok w przedszkolu 
Jaki więc był ten rok?  

Na pewno pracowity dla wszystkich- dla dzieci, pracowników 

i rodziców. Wiele się zmieniło. Myślimy, że i tutaj wspólnie 

dużo osiągnęliśmy. Mamy nadzieję, że choćby w niewielkim 

stopniu spełniliśmy Państwa i dzieci oczekiwania pokładane  

w nas.  

Dla nas jednak wymiernym osiągnięciem jest to, że mieliśmy 

„komplet” dzieci, że z wyjątkiem okresu chorób dzieci uczęsz-

czały do przedszkola systematycznie i że lubiły tutaj przycho-

dzić. 

Każde dziecko osiągnęło swój własny sukces: maluchy i dzie-

ci które przyszły po raz pierwszy szybko się zaaklimatyzowały, 

zaakceptowały panie, salę, potem innych pracowników, dalsze 

pomieszczenia. Uczyły się samodzielnie jeść, koncentrować 
uwagę i podporządkować pewnym zasadom. Wszystkie dzieci 

czegoś się nauczyły, czegoś potrzebnego w ich życiu, co będzie 

owocowało w przyszłości. Umiejętności te różnią się stopniem 

trudności, ale i możliwości naszych dzieci są bardzo zróżnico-

wane - bo wiemy, że każdy z naszych wychowanków włożył  

w ich opanowanie wiele wysiłku i że z każdego sukcesu należy 

się cieszyć. Mamy także nadzieję, że daliśmy dzieciom radość  
i zadowolenie, że potrafiliśmy sprawić, że czuły się tutaj bez-

piecznie i dobrze. Dzieci czytelnie dają wyraz swojej radości, 

widać to podczas zajęć i w czasie występów. One nie czują tre-

my, one się cieszą, że mogą występować, tańczyć, klaskać, że 

potrafią i że występ się podoba. 

Przedszkolaki występował wiele razy – Mikołajki, Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, bal Karnawałowy w Szpitalu, 

uroczystości organizowane w DPS-ach, czy z okazji tradycyj-

nych świat planowanych w naszym przedszkolu. Cieszymy się, 
że nasze dzieci mają okazję pokazać co potrafią, że mogą zaist-

nieć w szerszym środowisku. To bardzo skuteczna forma terapii, 

wspomaganie wychowania. 

Były także nagrody w konkursach plastycznych, były wyjazdy 

na przedstawienia, wyjścia do instytucji użyteczności publicz-

nych, spotkania z uczniami szkoły podstawowej oraz muzycz-

nej, na zajęcia z pacjentami i terapeutami szpitala, pikniki ro-

dzinne, noclegi w przedszkolu, cykliczne spotkania  

w „Wersalce”. Wszystko to robiły nasze dzieci, oprócz codzien-

nych zajęć w grupie. Proszę zobaczyć, ile one potrafią i ile mają 
cierpliwości! 

Z tych wszystkich – małych i dużych sukcesów – jesteśmy 

dumni, także z tego, że kolejny rok redagujemy artykuły do In-

formatora Branickiego, który jest formą informowania o tym co 

dzieje się w przedszkolu. 

Chciałabym podziękować: Pracownikom – za ich trud i co-

dzienną pracę, Rodzicom za współpracę i zrozumienie, 

„Pomagającym” nam za ich pomoc i wsparcie. Tylko dzięki 

temu jesteśmy w stanie tyle osiągnąć.  
Życzę także udanego wakacyjnego wypoczynku, dobrej pogo-

dy i utęsknionych powrotów. 

Marzena Barszczewska 
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         PREZES 
     KASY ROLNICZEGO 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

  DR ALEKSANDRA  HADZIK 

 
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 

 
 
 
 

rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy 

i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często 

w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszy-

ny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych  

w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny. 

W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie 

Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. 

Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, 

szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące  

i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd. Pracujcie w butach chroniących 

przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosuj-

cie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapo-

mnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w go-

spodarstwie. 

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania. 

Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy  
 

                              Informacje KRUS 
Warszawa, dnia lipca 2019 r. 

 

 

 

 

w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem  

o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje. 

Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy 

rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz 

także wśród dzieci zamieszkujących  na obszarach wiejskich. 

Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, o czym 

świadczy zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń również z udziałem naj-

młodszych. Wasze dzieci najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń 
rolniczych, zwierząt hodowlanych i domowych, nawozów, paliw i innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcji rolnej,  

w  pobliżu dróg publicznych, zbiorników wodnych i     obszarów leśnych. Dzieci     często  nie są świadome zagrożeń, które występują w środowisku pracy 

rolniczej. Pozostawiane bez właściwej opieki osób dorosłych, stają się ofiarami wielu tragicznych w skutkach - wypadków. 

Czas wakacji to takie czas żniw i zbioru płodów rolnych. Zapewnijcie wcześniej Waszym dzieciom właściwą opiekę oraz przygotujcie miejsce 

do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. 

Zachęcam Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym poprzez udział w działaniach pre-

wencyjnych Kasy i proszę, by motywowali Państwo również Wasze pociechy do udziału w inicjatywach skierowanych do najmłodszych.  

Z myślą o nich opracowaliśmy między innymi kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy, który jest dostępny na 

stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl. Opracowany w nowoczesnej formie kurs ma na celu uświadomienie najmłodszym mieszkańcom wsi 

zagrożeń jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym, a także uczy właściwych zachowań podczas przebywania na jego terenie. 

 

 

 

zapraszam Was do udziału w kursie - jestem pewna, że rozwiązywanie zagadek i  quizów będzie okazją do wspaniałej zabawy. Na końcu czeka Was 

test, dzięki któremu sprawdzicie, w jakim stopniu przyswoiliście sobie wiedzę o zasadach bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. 

Na czas wakacji, który w gospodarstwach rolnych jest tez okresem wytężonej pracy, życzę Wszystkim sprzyjającej pogody i dobrych  zbiorów,  

a  wszystkim Dzieciom udanego i bezpiecznego wypoczynku. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2019r.                                        Aleksandra Hadzik   
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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. 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 położenie 

 

Przeznaczenie 
w planie (P)/
studium (S) 

Opis Termin 
przetargu 

Cena 
wywoławcza 
do  przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 
wpłaty 

Uwagi 

333/2 
  
KW nr 

OP1-

G/0002389

0,5000 ha 

Wiecho-

wice 

(S) obszary 

rolne 
Grunt orny klasy RII. 

Kształt działki korzystny. 
30.07.2019 

  
godz. 

10.00 

250,00 zł na 

rok, podlega 

zwolnieniu  

z podatku 

VAT 

30,00 zł 
 

25.07.2019 

Dzierżawa gruntu na 

okres 3 lat. Umowa 

dzierżawy zawarta 

zostanie od 

01.09.2019r. 

Od 1 sierpnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach rozpoczyna przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do 

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

„Dobry Start” na nowy okres zasiłkowy 2019/2020. 

 

Aby usprawnić obsługę klienta i uniknąć kolejek oraz niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez 

dziesiątki osób, w miesiącu sierpniu 2019 r. w/w wnioski będą przyjmowane wg harmonogramu. 

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 

                                                           Aneta Kuziora 

                                                        Kierownik OPS Branice 

 MIEJSCOWOŚĆ DATA 

1. Bliszczyce 01.08.2019 r. 

2. Boboluszki 02.08.2019 r. 

3. 
Branice,  

ul. Szkolna, Szpitalna 
05.08.2019 r. 

4. 
Branice,  

ul. Ogrodowa, Słoneczna 
06.08.2019 r. 

5. 

Branice,  

ul. 1 Maja, Grunwaldzka, 

Kościelna, Lwowska, 

Mickiewicza, Młyńska, 

Owocowa, Plac Wolno-

ści, Plater, Pocztowa, 

Prusa, Skłodowskiej, Sło-

wackiego, Spadzista, 

Główna 

07.08.2019 r 

6. Dzbańce 08.08.2019 r. 

7. Dzbańce-Osiedle 08.08.2019 r. 

8. Dzierżkowice 09.08.2019 r 

9 Gródczany 09.08.2019 r. 

10 Jabłonka 09.08.2019 r. 

 MIEJSCOWOŚĆ DATA 

11. Jakubowice 12.08.2019 r. 

12. Jędrychowice 12.08.2019 r. 

13. Lewice 13.08.2019 r. 

14. Michałkowice 14.08.2019 r. 

15. Niekazanice 16.08.2019 r. 

16. Niekazanice - Kałduny 16.08.2019 r. 

17. Posucice 19.08.2019 r. 

18. Turków 20.08.2019 r. 

19. Uciechowice 20.08.2019 r. 

20. Wiechowice 20.08.2019 r. 

21. Włodzienin 21.08.2019 r. 

22. Włodzienin-Kolonia 22.08.2019 r. 

23 Wódka 23.08.2019 r. 

24 Wysoka nr 1-119 26.08.2019 r. 

25 Wysoka nr 120-127 27.08.2019 r. 
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