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Remonty, inwestycje, modernizacje. 

 W okresie od 9 września do 12 października 2020r. w miejsco-
wości Dzbańce, przeprowadzone zostały prace przy odtworzeniu 
chodnika biegnącego od skrzyżowania drogi gminnej z drogą 
powiatową do przystanku autobusowego. 

Widok przebiegu chodnika przed remontem 

Zakres wykonanych prac: 

− profilowanie terenu - 241,80 m2, 

− wykorytowanie z transportem urobku oraz wykonanie pod-
budowy z tłucznia – 105,00 m2, 

− wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betono-
wej 8cm – 105,00 m2, 

− ułożenie obrzeża chodnikowego na ławie betonowej na pod-
sypce cementowo-paskowej – 175,00 mb, 

− posadowienie wpustów drogowych ze studzienkami – 2 szt., 

− posadowienie kanału deszczowego Ø200/Ø300 – 85,50 mb. 

 Wykonawcą robót była firma „Grabowski” Usługi ziemne 
Łukasz Grabowski z Uciechowic.  

Całkowita wartość robót to 74 661,00 zł brutto, z czego  
50 000,00 zł stanowiła dotacja celowa Powiatu Głubczyckiego. 

Redakcja 

Odtworzenie chodnika w miejscowości Dzbańce wraz z remontem odwodnienia 
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Sprzęt do walki z COVID -19 dla strażaków z naszej gminy 
W ramach realizacji projektu pod nazwą: „Opolskie przeciw 

COVID-19”, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
przekazał dla każdej jednostki OSP z terenu Gminy Branice 
zestaw środków ochrony osobistej.  

W dniu 9 października Wójt Gminy – Sebastian Baca przeka-
zał otrzymane zestawy przedstawicielom poszczególnych jedno-
stek OSP. 

W skład zestawu wchodzą między innymi: maseczki jednora-
zowe, półmaski filtrujące, rękawiczki jednorazowe, kombinezo-
ny ochronne, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, 
opryskiwacze. 

Przekazane materiały mają na celu przede wszystkim służyć 
działaniom związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVI-19. 

Jolanta Misiurka 
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Groźne kaprysy jesiennej pogody 
Na skutek długotrwałych i obfitych opadów deszczu które 

wystąpiły w naszym rejonie oraz w masywie czeskiego Jesieni-
ka w dniach od 8 do 14 października, znacznie wzrósł poziom 
wody w granicznej rzece Opawie. 

Przekroczone zostały stany alarmowe i rzeka zaczęła zagrażać 
zalaniem położonym w jej pobliżu gospodarstwom. 

Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w środę 14 październi-
ka, i tylko dzięki ofiarnej pracy strażaków i innych służb ratow-
niczych udało się uniknąć większych zniszczeń. 

Zagrożony przelaniem przez koronę był przebudowywany wał 
przeciwpowodziowy w Bliszczycach, a w miejscowościach Bo-
boluszki, Dzierżkowice i Wiechowice woda zaczęła zagrażać 
zalaniem gospodarstwom położonym najbliżej rzeki. 

 

Foto: FB OSP Branice 

Podtopienia w Boboluszkach 

Zagrożony wał przeciwpowodziowy w Bliszczycach 

Foto: FB OSP Branice 

Foto: FB OSP Branice 
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„Mała książka - Wielki człowiek” w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Branicach 
Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach bierze udział  

w projekcie Instytutu Książki „Mała książka-Wielki człowiek”. 
Projekt ten skierowany jest do przedszkolaków z roczników 
2014-2017. Akcja ma na celu zapoznanie młodego czytelnika  
z biblioteką oraz kształtowania w dziecku nawyku czytania  
i pogłębiania wiedzy. 

Podczas wizyty w bibliotece mały użytkownik zostaje do niej 
zapisany i sam wybiera książkę, którą chciałby przeczytać.  
W zamian dostaje Wyprawkę Czytelniczą w prezencie, a w niej 
książkę „Pierwsze Czytanki dla..” oraz Kartę Małego Czytelni-
ka. Na karcie tej, dziecko będzie zbierało naklejki - jedną, za 
każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem książki z księgozbio-
ru dziecięcego. Po uzbieraniu 10 naklejek dziecko otrzyma 
imienny dyplom, który potwierdza jego aktywność czytelniczą. 

Czas spędzony z książka nigdy nie jest czasem zmarnowanym. 
W wieku dziecięcym książka pozwala rozwijać wyobraźnię oraz 
myślenie. Regularne odwiedzanie biblioteki uczy dziecko samo-
dzielności, a także pozwala na podejmowanie samodzielnych 
decyzji. Dziecko poznaje nowe obszary wiedzy i zaczyna je 
pogłębiać. 

Zachęćmy dzieci do odwiedzin w bibliotece i towarzyszmy im 
w tej nowej, fascynującej drodze. 

Na obecną chwilę w związku z epidemią koronawirusa nie jest 
możliwy wolny dostęp do półek. Staramy się jednak jak najbar-
dziej pomóc małym czytelnikom i dobrać książki do ich zainte-
resowań. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich dużych i małych czytelni-
ków. 

Miłość do książek jest prezentem na całe życie! 

Gminna Biblioteka Publiczna 

ul. Szpitalna 20 

Redakcja 

Podziękowanie za okazaną pomoc  
w czasie powodzi w Boboluszkach  

w dniu 14.10.2020r. 
Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie  

dla Strażaków OSP Gminy Branice, Pana Wójta 

Sebastiana Bacy, pracowników Urzędu Gminy  

i zaangażowanym mieszkańcom, za sprawną i sku-

teczną pomoc w prowadzeniu akcji związanej z po-

wodzią, jaka nawiedziła naszą wioskę w dniu  

14 października 2020r.  

Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej ciężkiej pracy 

i chęci niesienia pomocy innym.  

Z wyrazami szacunku dla waszej ofiarnej służby 

podziękowania składają  

mieszkańcy wsi Boboluszki. 

Stan wody w rzece Opawa w dniu 15 października 

w rejonie mostu granicznego w Branicach 
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Michałkowice podziękowały za tegoroczne plony 
 13 września 2020 roku Wieś Michałkowice podziękowała Bo-
gu za zebrane plony. Dożynki są uroczystością uhonorowania 
trudu rolników, oraz ich ciężkiej pracy. Uroczystego wprowa-
dzenia korony dożynkowej dokonał gospodarz, Proboszcz Jaro-
sław Dąbrowski przy akompaniamencie małych żniwiarek 
Amelki i Milenki.  

Delegacja dożynkowa z wielką dumą wniosła przed ołtarz koro-
nę dziękczynną, która jest najważniejszym symbolem dożynek. 
Starostowie w podzięce za dary które rodzi ziemia, złożyli na 

ręce proboszcza bochen chleba jako owoc życia, radości, sytości 
i szczęścia oraz kosz z winem, owocami i warzywami. Społecz-
ność michałkowicka w modlitwie, zadumie i podziękowaniu 
uczciła tegoroczne dożynki. 

Żaneta Malota 

Z życia szkoły we Włodzieninie 
Kalendarz imprez szkolnych w Szkole Podstawowej we Wło-

dzieninie, w obecnym roku szkolnym musiał niestety troszkę 
zubożeć ze względu na sytuację epidemiologiczną. Mimo nieła-

twych warunków pracy, staramy się organizować jak najwięcej 

dodatkowych wydarzeń dla naszych uczniów. Oto niektóre  

z nich. 

9 września 21 chętnych uczniów z naszej szkoły w końcu mo-

gło wziąć udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk 

Przyrodniczych „Świetlik” organizowanym przez UJ w Krako-

wie. Co roku konkurs ten odbywa się w marcu. Tegoroczna edy-

cja odbyła się z dużym opóźnieniem ze względu na pandemię. 
Konkurs "Świetlik" popularyzuje nauki przyrodnicze wśród 

uczniów szkół podstawowych. Choć to jeden z trudniejszych 

konkursów, od lat uczniowie naszej szkoły biorą w nim udział  

i odnoszą większe lub mniejsze sukcesy. Brawo dla wszystkich 

uczestników! Trzymamy kciuki za pomyślne rezultaty. 
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Również we wrześniu odwiedził naszą szkołę pan policjant, 

który przekazał uczniom mnóstwo ważnych informacji dotyczą-
cych ich bezpieczeństwa. Podczas spotkań palce strzelały  

w górę jak popcorn w mikrofalówce:) W utrwaleniu zdobytej 

wiedzy pomogą na pewno kolorowe książeczki, które rozdał 

wszystkim uczniom nasz gość. 

„Sprzątanie świata” i pieczenie ziemniaków, tradycyjnie odby-

wają się w naszej szkole od wielu lat. Nie mogliśmy zrezygno-

wać z niech również w tym roku. Choć bez rozmachu, w izolacji 

grup klasowych i z rozłożeniem na trzy dni (21-23 września), 

ale udało się! Kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci 

i młodzieży jest dla nas szalenie istotne. Czas nauki szkolnej jest 

przecież idealnym, aby wyrobić w sobie szacunek do przyrody. 

Miłym dodatkiem to tego dnia jest pieczenie ziemniaków. Warto 

wspomnieć, że niektórzy uczniowie po raz pierwszy mogli spró-

bować takich przysmaków. Wszystkim bardzo smakowały! 

Świadczyły o tym brudne, ale uśmiechnięte i zadowolone buźki. 

W minionym czasie obchodziliśmy uroczyście dwa ważne 

święta: Dzień Chłopca i Dzień Edukacji Narodowej. Kultywo-
wanie podobnych świąt sprawia naszej społeczności szkolnej 
dużą frajdę. Zbliżamy się wtedy do siebie i czujemy, że mimo 
panującego dookoła zamieszania jesteśmy razem 

Łukasz Pantak 
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Rośnijmy wspólnie 
Zwyczaj sadzenia drzew z różnych okazji 

powraca! Upamiętnianie ważnych okoliczno-

ści właśnie w ten sposób staje się coraz bar-

dziej popularne. W Polsce zwyczaj ten znany 

był już w XV wieku. W tamtych czasach, gdy 

na świat przychodził potomek męski sadzono 

dęby, natomiast gdy dziewczynka lipy.  

W Szkole Podstawowej we Włodzieninie od 

lat sadzimy drzewka dla upamiętnienia wej-

ścia w nasze szeregi nowych uczniów. Stało 

się tak i w tym roku. Na to ważne wydarzenie 

przybyli do szkoły również rodzice pierwszo-

klasistów, którzy zakupili przepiękną akację 
kolorową.  

Dziękujemy za zakup i za obecność!  
9 października wszyscy razem: pierwszaki, rodzice, pani wy-

chowawczyni Krystyna Walaszczyk, pan dyrektor i pan woźny, 

ruszyli dumnie na zielony teren szkoły. Wielką frajdę naszym 

uczniom sprawiła możliwość zakopywania drzewa. Dzieci bio-

rąc czynny udział w sadzeniu rośliny zżywają się z nią jeszcze 

bardziej, czują się za nią odpowiedzialne, wiedzą, że akurat to 

drzewo jest im bliższe od pozostałych, dowiadują się, że roślina 

będzie rosła wraz z nimi. To taki przyjaciel, którym trzeba się 
opiekować.  

Jest to prezent, który przetrwa lata, prezent, którym może kie-

dyś nasze dzieci pochwalą się swoim. Ponadto jest to niezła 

lekcja edukacji zarówno dla dorosłych jak i dla maluchów. A co 

najważniejsze, to dbanie o roślinę RAZEM.  

Ps. Super jest mieć własne drzewo. Sadźcie ich jak najwięcej! 

Łukasz Pantak SP Włodzienin 

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Branicach  
Od kiedy nasi uczniowie, po długich miesiącach odosobnienia, 

powrócili w mury naszej szkoły, wreszcie ożyła ona gwarem  
i radością. 

A co się wydarzyło w pierwszych tygodniach nauki? 

Po raz pierwszy od ponad pięćdziesięciu lat przeprowadzili-
śmy wybory do Samorządu Uczniowskiego nie w maju, lecz we 
wrześniu. Po przeprowadzonej kampanii wyborczej, 23 wrze-
śnia nastał dzień wyborów. Niestety, by chronić naszych wybor-
ców, nie odbyły się one, jak zwyczaj każe, w lokalu wybor-
czym. Tym razem uczniowie oddawali głosy do mobilnej urny, 
kreśląc karty wyborcze swoimi długopisami w salach lekcyj-
nych. Nie oznacza to jednak, że wybory nie odbyły się w sposób 
demokratyczny. Nad prawidło-
wością ich przebiegu czuwała 
komisja wyborcza, którą tworzyli 
członkowie ustępującego SU 
wraz z opiekunem. Nową Radę 
Samorządu Uczniowskiego na 
rok szkolny 2020/2021 tworzą 
następujący uczniowie: 

Przewodnicząca: Malina Baca, 
Zastępca przewodniczącej: Zu-
zanna Suzańska . 
Poczet sztandarowy: Wiktoria 
Kawulok, Milena Pietrzyńska, 
Aleksander Pączko.  

Członkowie: Zuzanna Chalińska, Monika Gramatyka, Dorota 
Leszczyńska, Marcel Nowak, Marika Pawluś, Dżesika Pączko.  
Opiekunem SU została Pani Teresa Czyszczoń. 

Bardzo ważnym wydarzeniem było zaprzysiężenie nowo wy-
branej Rady SU, które odbyło się w dniu Święta Edukacji Naro-
dowej. Ze względów sanitarnych nie mogli w nim uczestniczyć 
wszyscy uczniowie, a jedynie ich przedstawiciele. Mimo to, 
była to piękna uroczystość, podczas której ustępująca przewod-
nicząca oddała symboliczny klucz, symbol władzy, swej następ-
czyni, życząc jej powodzenia w pełnieniu tego zaszczytnego 
stanowiska. Wyraźnie wzruszona Malina podziękowała wszyst-

Nowa Przewodnicząca SU 
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Dzień Edukacji Narodowej w branickiej szkole 

kim za oddane głosy i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, by 
nie zawieść pokładanych w niej nadziei.  

Udział w wyborach do SU uczy naszych uczniów odpowie-
dzialności obywatelskiej, która, mamy nadzieję, będzie procen-
towała w ich dorosłym życiu. 

Nie sposób pominąć jeszcze jednego ważnego święta - dnia 
chłopaka w naszej szkole. Z tej okazji dziewczęta przygotowały 
swoim kolegom najróżniejsze niespodzianki - od drobnych pre-
zentów po wybory Mistera klasy. Uczennice klas 8a i 8b wyko-

nały dla chłopców okolicznościowe gazetki. Wielką radość spra-
wiła wszystkim szkolna akcja „Przyjdź w krawacie, nie będziesz 
pytany”. Skorzystali z niej nie tylko chłopcy, lecz i niektóre 
dziewczęta. 

Szkoła żyje swoim rytmem, czerpiąc radość i energię z zapału 
jej uczniów. Cieszymy się swoją obecnością po tak długiej prze-
rwie i z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenia.  

Teresa Czyszczoń 

„Za to, że jednak i że pomimo 

za to, że z sercem, za to że z nami… 

Za dni zdobione szczęścia chwilami… 

Za tę cierpliwość z duszą rozdartą 
i za tę wiarę, że jednak warto 

DZIĘKUJEMY” 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby przypomnieć o roli 
tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu 
młodych ludzi – są przewodnikami, odkrywają talenty, rozwijają 
pasje, pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do podej-
mowania wyzwań, a często są współautorami uczniowskich 
sukcesów. 

15 października 2020 roku w Szkole Podstawowej w Brani-
cach odbyła się akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej - 
w tym roku w nieco zmienionej formie. 

Przygotowali ją uczniowie klas siódmych pod kierunkiem 
swych wychowawców. Uczniowie klasy 7a wykonali prezenta-
cję multimedialną „Historia Edukacji Narodowej w Polsce”,  
a klasy 7b i 7c zrealizowały część artystyczną. Pani Jadwiga 

Misiurka z zespołem SZAG i Mini Szag oraz Pan Piotr Wie-

cha pomogli uczniom stworzyć oprawę muzyczną. Panie Bogu-

sława Cykowska i Teresa Zyznawska „wyczarowały” prze-
piękną dekorację. Wszystko zostało nagrane i zmontowane 

przez Pana Bartosza Tokarza, tatę jednej z uczennic.  

Dzięki multimedialnej formie, uczniowie mogli obejrzeć aka-
demię w swoich klasach, z zachowaniem wszelkich zasad bez-
pieczeństwa. W ten sposób wirtualnie, ale jednak wspólnie 
uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

Z pewnością tegoroczne październikowe święto polskiego 
szkolnictwa było inne niż zawsze. Warunki czasów pandemii  
i towarzyszące im obostrzenia sanitarne nie zmieniły jednak 
istoty Dnia Edukacji Narodowej – wyrazów wdzięczności dla 
tych, którzy szkole poświęcili swe zawodowe życie, i dla któ-
rych misją jest budowanie dobrej, życzliwej dzieciom i przygo-
towującej do życia edukacji.  

Wszystkim pracownikom szkoły życzymy w dniu ich święta 
wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów, satysfakcji, 
uznania i szacunku wychowanków oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.  

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Branicach składają ser-
deczne podziękowania Panu Wójtowi Sebastianowi Bacy, Dy-
rektorowi Szkoły SP w Branicach Tomaszowi Kaliwodzie oraz 
Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku, który osłodził 
nam dodatkowo ten dzień. 

Wychowawcy klas siódmych: 
Alicja Alferowicz, Elwira Kopczyńska, Łukasz Kędzierski 
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Przedszkolaki świętują  
Wrzesień to miesiąc w którym dzieci już od pierwszych dni  

w przedszkolu poznają nowe treści. Dotyczą one nie tylko bez-
piecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej czy poznawa-
nia świata przyrody, ale też tworzą, obserwują, działają, a przy 
tym świetnie się bawią. Jednym z ulubionych zajęć wszystkich 
dzieci z naszego przedszkola są zabawy w ogrodzie przedszkol-
nym. Mogą one tutaj wyładować swój nadmiar energii, a gdy 
pogoda nie dopasuje, to od kilku tygodni mogą korzystać z no-
wej pomocy dydaktycznej jaka została zamontowana w naszym 
przedszkolu, która była naszym marzeniem od dawna  
–z MAGICZNEGO DYWANU.  

Jest to urządzenie przeznaczone do ćwiczeń, gier i zabaw ru-
chowych. Zabawa i nauka z wykorzystaniem tej pomocy rozwija 
u dzieci dużą motorykę, koordynacje ruchowo -wzrokowa, spo-
strzegawczość i szybkość reakcji. Pozwala bawić się, rywalizo-
wać, a przy okazji uczyć się całej grupie dzieci. Ważne jest rów-
nież to, że możemy ją wykorzystywać do rehabilitacji dzieci, 
oraz nauki języka angielskiego. Jest przeznaczona dla każdej 
grupy wiekowej, więc zabawy i radości nie ma końca. Dzieci 
miały już okazje przeżyć wspaniałą przygodę podczas korzysta-
nia z tego urządzenia: np. popluskały się w wirtualnej rzece, 
zagrały na pianinie, skakały w dal, a nawet rozegrały mecz piłki 
nożnej. Bardzo chcemy podziękować tatusiowi Wiktorii, Panu 
Arkowi Pal za profesjonalne przygotowanie oprawy elektrycz-
nej, dzięki czemu szybko mogliśmy korzystać z DYWANU. 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych 
uroczystościach w życiu rodziny czy w życiu przedszkola.  

Bardzo ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodzili-
śmy 30 września. Ten dzień był szczególny dla chłopców  
z „naszego przedszkola”. Dziewczynki wręczyły im słodkie 
lizaki „Ninja”, złożyły życzenia i zaśpiewały 100 lat. Nie zabra-
kło także w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich 
przedszkolaków.  

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 
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Nowe atrakcje w przedszkolu we Włodzieninie 
„Plac zabaw, plac zabaw 
tu z kolegami poznasz zabaw 100…” 

16 września przeżywaliśmy w naszym przedszkolu bardzo 
ważne wydarzenie. Po wielu tygodniach modernizacji i ciężkiej 
pracy, nasz plac zabaw został uroczyście otwarty. 

Pan Wójt Sebastian Baca wraz z Manuelą i Przemkiem doko-
nali przecięcia wstęgi, natomiast ks. Michał Pieńkowski poświę-
cił Plac i życzył wszystkim dzieciom radosnej i bezpiecznej 
zabawy.  

Dziękujemy również Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Kinal 
oraz przedstawicielom Rady Rodziców za obecność i wsparcie. 

Dzieci długo czekały na nowy plac zabaw, nic więc dziwnego 
że na ich twarzach widniał zachwyt i wielka radość. Uśmiech na 
twarzach dzieci w tym dniu, jest najlepszym podziękowaniem 
dla wszystkich zaangażowanych w jego modernizację. 
 

„Ciekawi świata zawsze jesteśmy, uczyć sie każdy chce 
bawić się świetnie na placu zabaw możemy całe dnie” 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 
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Od początku października w branickiej WERSALCE odbywa-
ją się warsztaty z robotyki. To zajęcia rozwijające dla dzieci 
prowadzone przez pan Sławka Tomaszewskiego z RoboTom.  

Warsztaty cieszą się dużą popularnościa w całym kraju, mu-
siały więc pojawić się i u nas. Dzieciaki spotykają się raz w ty-
godniu, w piątek i przez 90 minut wcielają się w role młodych 
konstruktorów.  

Budują i programują roboty, które jeżdżą, wydają dźwięki, 
reagują na ruch i kolory! A to tylko część z ich supermocy! 
Warsztaty w połowie finansowane są przez Urząd Gminy. Ro-
dziców zainteresowanych zapisami zapraszamy do kontaktu  
z CK WERSALKA  

Czym jest robotyka i jaki jest jej wpływ na rozwój dzieci? 

Jest ona działem nauki, który łączy w sobie zagadnienia z in-
formatyki, mechaniki czy automatyki. Wpływa pozytywnie na 
rozwój psychofizyczny dziecka, jego wyobraźnię oraz myślenie 
logiczne. Opiera się na konstrukcji prostych robotów przy uży-
ciu specjalnych zestawów klocków. Każdą konstrukcję należy 
zaprogramować, aby nadać robotowi określone właściwości, 
czyli ruch lub dźwięk.  

Zestawy klocków do robotyki są wzbogacone o elementy spe-
cjalne, czyli silniki, czujniki i przewody służące do połączenia 
robota z tabletem, w celu zaprogramowania go. Ponieważ, 
współcześnie stawia się duży nacisk na wiedzę techniczną, robo-
tyka w rozwoju dziecka wydaje się odgrywać coraz większą 
rolę, wprowadzając malucha w cybernetyczny świat dzięki cze-
mu dziecko oswaja się z technologią w mądry sposób. 

 

Łukasz Pantak 

Kuźnia młodych konstruktorów w branickiej WERSALCE 
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Chichot życia 
Wielkość jest jedną z tych właściwości dzieła sztuki, która 

bardzo silnie oddziałuje na odbiorcę. Duży obiekt szybciej i na 
dłużej przykuwa ludzką uwagę. Wyobraźmy sobie Wieżę Eiffla 
wielkości breloczka od kluczy. Miniaturowy symbol Paryża 
traci praktycznie całą swą „moc” i nie wzbudza większego zain-
teresowania. 

Z podobnego założenia zdaje się, że wyszedł Michał Batkie-
wicz, twórca instalacji rzeźbiarskiej, która od kilku tygodni zdo-
bi raciborski rynek od strony Placu Dominikańskiego. Dzieło  
o wdzięcznym tytule „Chichot życia'' to osiem obiektów przed-
stawiających arlekiny, pajace oraz klauny. Razem wzięte tworzą 
niezwykłą, aluminiową kompozycję, która w najwyższym punk-
cie ma 560 cm. 

Stworzona przez Batkiewicza kompozycja, przywodzi na myśl 
czas zabawy, maskaradę a może nawet i sam karnawał.  

Wszystkie te rzeczy choć z natury tymczasowe stanowią jednak 
dogodną przestrzeń dla uwolnienia jednej z najbardziej podsta-
wowych form ekspresji, czyli śmiechu. Wszakże czym właśnie 
jest tytułowy chichot? 

Nikt jeszcze nie wymyślił lepszego lekarstwa na smutki niż 
śmiech. Może warto po nie sięgnąć zwłaszcza teraz, gdy sytu-
acja, w której się znaleźliśmy w związku z pandemią koronawi-
rusa, nie jest wesoła. 

Instalację rzeźbiarską można oglądać do końca 2020 roku. 

Tekst i fotografie - Agnieszka Kot 

Agnieszka Kot jest byłą uczennicą branickiego Gimnazjum.  

Ukończyła studia artystyczne w Opolu. Obecnie głównym obsza-

rem jej działalności artystycznej jest fotografia, rzeźba i litera-

tura. 
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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 09.11.2020 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 19.10.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz 
„Głubczyce. Podaj dalej!”.  

Oznaczenie dział-

ki i nr KW 
Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie  

w planie (P)/ 
studium (S) 

Opis nieruchomości 
Cena nieru-

chomości 
Uwagi 

Działka nr 22/1 

OP1G/00015025/6 

  
Działka nr 24 

OP1G/00006731/2 

0,0712 ha 

Niekazanice 

  
0,2300 ha 

Niekazanice 

(S) RMM- ob-
szary zabudowy 
wsi z preferencją 
zabudowy zwią-
zanej z rolnic-
twem, R- obsza-
ry rolne 

Nieruchomość zlokalizowana jest 
bezpośrednio przy nielicznych za-
budowaniach mieszkalnych. Kształt 
działek korzystny wielokąt regular-
ny, niweleta lekko pofalowana. 
Działki w części porośnięte są dziko 
rosnącymi krzewami i drzewami. 
Dojazd do działek wąską droga 
utwardzoną kamieniem polnym. 

28 000,00 zł 

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

Sprzedaż  
w formie prze-
targu ustnego 
nieograniczone-
go. 

Działka nr 385 

OP1G/00023893/0 
0,2800 ha 

Lewice 
(S) RMM- ob-
szary zabudowy 
wsi z preferencją 
zabudowy zwią-
zanej z rolnic-
twem 

Działka zlokalizowana jest bezpo-
średnio przy zabudowaniach miesz-
kalnych oraz gruntach rolnych. 
Kształt działki średniokorzystny, 
wydłużony czworokąt, niweleta 
lekko pofalowana. Działka w części 
porośnięta jest dziko rosnącymi 
krzewami i drzewami. Dojazd do 
działki drogą utwardzoną asfaltem. 

32 400,00 zł 

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

Sprzedaż  
w formie prze-
targu ustnego 
nieograniczone-
go. 

Działka nr 132/47 

  
0,1053 ha 

Branice 
(S) ZC – obszary 
cmentarzy 

Działka z przeznaczeniem na cmen-
tarz. 

Użyczenie 
nieruchomo-
ści – zwol-
nione z opłat. 

Użyczenie nie-
ruchomości na 
czas nieokreślo-
ny. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brani-
cach, mając na uwadze okres zimy, wystę-
puje z apelem do mieszkańców gminy 
Branice, aby nie zapominali o osobach sa-
motnych, starszych, chorych, bezdomnych 
i innych, które nie są w stanie poradzić so-
bie w tym szczególnie trudnym czasie.  

Aby uniknąć negatywnych skutków zimy 
zwracamy się z prośbą o przekazywanie 
nam informacji o rodzinach i osobach mo-
gących wymagać pomocy ze strony 
Ośrodka. Podjęcie w porę kompleksowych 
działań, współpracy wszystkich służb na 
terenie Gminy oraz zaangażowanie nas 
wszystkich pozwoli uniknąć w/w osobom 
niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia. 
Obok podajemy telefony kontaktowe: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach  

77 486 00 60, 798 164 605, 781 970 500,  

781 610 500 

Urząd Gminy w Branicach 

77 486 82 50, 77 486 81 92, 77 486 82 28 

Ośrodek Zdrowia w Branicach  

77 486 83 62. 

Komisariat Policji w Kietrzu  

77 471 17 50, 77 471 02 03 

Telefony Alarmowe: 

Policja   997 

Straż Pożarna   998 

Pogotowie   999 

Z tel. komórkowych   112 

APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH 
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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 po-
łożenie 

 

Przeznaczenie 
w planie (P)/

studium (S) 
Opis 

Termin 
przetargu 

Cena 
wywoław-

cza do  

przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 

wpłaty 

Uwagi 

Działka nr 

360/5 

OP1G-
/00022172/3 

0,1374 ha 

Włodzienin 

(S) obszary 
zabudowy wsi 
wielofunkcyj-
ne. 

Nieruchomość zlokali-
zowana jest na obrze-
żach wsi bezpośrednio 
przy zabudowaniach 
mieszkalnych.  

Kształt działki i niwe-
leta średnio korzystna, 
występują pofałdowa-
nia. Dojazd do działki 
drogą gruntową. 

Uzbrojenie techniczne 
– wodociąg w drodze. 

19.11.2020 

godz. 10:00 

15 000,00 zł 

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

1 500,00 zł 

wpłata do 
16.11.2020r. 

Sprzedaż  
w formie  
I przetargu 
ustnego nie-
ograniczonego. 

Działka nr  
52/3 

OP1-
G/00005430/5 

 

0,1616 ha 

Wysoka 

(S) obszary 
zabudowy wsi 
z preferencją 
zabudowy 
związanej  
z rolnictwem. 

Nieruchomość zlokali-
zowana jest na obrze-
żach wsi bezpośrednio 
przy zabudowaniach 
mieszkalnych.  

Kształt działki i niwe-
leta korzystna.  

Na działce w tylnej 
części znajdują się 
niewielkie ruiny części 
budynku gospodarcze-
go.  

Dojazd do działki dro-
gą utwardzoną kamie-
niem polnym. Uzbro-
jenie techniczne – wo-
dociąg i energia elek-
tryczna. 

19.11.2020 

godz. 10:30 

26 600,00 zł 

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

3 000,00 zł 

wpłata do 
16.11.2020r. 

Sprzedaż  
w formie  
I przetargu 
ustnego nie-
ograniczonego. 

Działka nr  
52/4 

OP1-
G/00005430/5 

0,2256 ha 

Wysoka 

(S) obszary 
zabudowy wsi 
z preferencją 
zabudowy 
związanej  
z rolnictwem. 

Nieruchomość zlokali-
zowana jest na obrze-
żach wsi bezpośrednio 
przy zabudowaniach 
mieszkalnych.  

Kształt działki i niwe-
leta korzystna.  

Na działce zlokalizo-
wany jest budynek 
mieszkalny z dobudo-
wanym budynkiem 
gospodarczym oraz 
część budynku gospo-
darczego.  

Dojazd do działki dro-
gą utwardzoną kamie-
niem polnym.  

Uzbrojenie techniczne 
– wodociąg i energia 
elektryczna. 

19.11.2020 

godz. 11:00 

24 500,00 zł 

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

3 000,00 zł 

wpłata do 
16.11.2020r. 

Sprzedaż  
w formie  
I przetargu 
ustnego nie-
ograniczonego. 
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Klub Strzelecki Branice 
 W połowie października 2020 w Branicach grupa inicjatywna 
(20 osób) powołała Stowarzyszenie "KLUB STRZELECKI 
BRANICE" 

Celem Stowarzyszenia KSB jest:  

a) organizowanie, upowszechnianie i rozwijanie wszelkich 
form strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolek-
cjonerstwa broni palnej i innej 

b) udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i dzia-
łaniach popularyzujących strzelectwo,  

c) nieustanne dążenie do podnoszenia umiejętności strzeleckich 
Członków,  

d) organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicz-
nych w strzelectwie sportowym, myśliwskim i praktycznym,  

e) zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich,  
w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej 
myśli technicznej,  

f) działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i rozwijanie idei 
kolekcjonerskich na terenie Polski,  

g) propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa 
przedmiotów materialnych będących odbiciem zaintereso-
wań Członków,  

h) popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat ko-
lekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii 
oręża oraz działalności kolekcjonerskiej,  

i) wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu 
zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, myśliw-
skiego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych,  

j) wspieranie Członków w zakresie kolekcjonowania broni, 
pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej,  

k) pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu 
nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowy-
waniu i konserwowaniu,  

l) kształtowanie u Członków patriotyzmu i wysokich walorów 
moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad 
dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełnia-
nia obowiązków społecznych i obywatelskich,  

m) wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu 
zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycz-
nego oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą,  

n) prowadzenie działalności związanej z przyznawaniem dota-
cji przez organizacje członkowskie. 

 

 Obecnie najważniejszym zadaniem jakie stawia przed sobą  
Stowarzyszenie, jest rewitalizacja Rekreacyjnej Strzelnicy 
Otwartej w Gminie Branice – „Strzelnica WOP Bliszczyce” 

Zainteresowani działalnością KSB mogą się z nim kontaktować 
pod adresem: ksbranice@tlen.pl 
Adres na facebook-u: https://pl-pl.facebook.com/KSBranice/ 

Bartłomiej Pleśniak 


