
Informator Branicki  

  

ISSN   1733-6821 

 Rok 14                    Numer 6 (125) 

wersja internetowa: www.branice.pl 
informacje bieżące: www.facebook.com/opolskieBranice 

Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzierżkowice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice,  
Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka, Wysoka. 

 

czerwiec 2015  

 



Informator Branicki  

2 

I MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń DZIECKA  

W niedzielę 31 maja 2015 r. na 
bocznym stadionie w Branicach 
o d b ył a  s ię  i mp rez a  pn .  
I  M I ĘD Z Y N A R O D O W Y 
DZIEŃ DZIECKA .  

Warunki były sprzyjające, nawet 

można by rzecz - idealne, bo po 
wielu szarych i ponurych dniach, 
specjalnie dla dzieci, wyszło zza 
chmur piękne słońce. Przez 6 go-
dzin (14.00 do 20.00) ponad 1000 
osób!!! z Polski i Czech bawiło się 
przy akompaniamencie muzyki 
polskiej i czeskiej puszczanej 
przez DJ. Dzieciom zabawę umila-
li animatorzy, którzy organizowali 
gry i zabawy, były również sto-
iska, na których malowano twarze, 
wykonywano zwierzątka z balo-
nów oraz warkoczyki z koloro-
wych włosów, a wszystkiemu to-
warzyszyły 2 maskotki zachęcają-
ce do zabawy dzieci i rodziców. 

Ponadto wszystkie dzieci mogły 
skorzystać z 6 atrakcji, tj. zjeżdżal-
ni, toru przeszkód z piłeczkami, 
zamku, kuli zorbing i trampoliny, 
jak również z przejazdu kolejką po 
Branicach.  

Należy podkreślić fakt, że dzięki 
uzyskaniu dofinansowania w ra-
mach projektu Gminy Branice  
w partnerstwie z Obci Uvalno pn. 
„Dzieciaki na start! Polsko-
czeska integracja bez granic!”, 
który współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków z budżetu państwa w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Re-
publika Czeska - Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013, wszystkie 
atrakcje były nieodpłatne!  

Uczestnicy imprezy otrzymali 
również talony na nieodpłatny po-
częstunek oraz niespodziankę.  

W imieniu Wójta Gminy Branice 
dziękujemy bardzo wszystkim 
uczestnikom za tak liczny udział 
oraz świetną atmosferę, co tylko 
utwierdziło nas w przekonaniu, że 
takie imprezy są w Naszej Gminie 
potrzebne.  

Składamy również podziękowa-
nia Sołtysom Wsi: Branice, Ucie-
chowice i Jakubowice za użycze-
nie namiotów i ławostołów oraz 
Wszystkim Osobom, które udzieli-
ły nam pomocy przy organizacji 
tej imprezy. 

Organizatorzy 
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Wielki sukces 
mieszkanki Branic 

Miło nam jest poinformować, że pani Li-
dia Szpak kierownik zespołu mażoretko-
wego KAPRYS z Branic została wybra-
na Człowiekiem Roku powiatu Głub-
czyckiego. Wręczenie statuetki nastąpiło 
19 czerwca podczas Gali Złotych Spinek, 
która odbyła się w Kluczborku. Więcej 
informacji oraz relacja zdjęciowa z na-
stępnym numerze IB. 

KGW Włodzienin 
 Dnia 9 maja 2015 roku w Głubczycach 
odbył się konkurs kulinarny organizowa-
ny przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. 
Były trzy kategorie: 
1. „Zdrowo i Kresowo” – w tej kategorii 

zajęliśmy I miejsce za pieczone pie-
rożki z kapustą i grzybami, 

2. „Płaskowyż Dobrej Ziemi – Mlekiem 
i Miodem płynący” – w tej kategorii 
za domowy ser żółty zajęliśmy II 
miejsce, 

3. „Dobre, bo z mojego gospodarstwa” – 
w tej kategorii za domowy jogurt na-
turalny zajęliśmy III miejsce, 

Dzięki zdobytym nagrodom doposażyli-
śmy kuchnię na świetlicy. 

Bożena Kowalczyk 

Imi ę – zwierciadło duszy 
Uczniowie szkoły podstawowej w Bra-

nicach po raz dwunasty uczestniczyli  
w szkolnym konkursie recytatorskim, 
który w tym roku odbywał się pod ha-
słem „Imię – zwierciadło duszy”.  

W konkursie podzielonym na dwie ka-
tegorie wiekowe wzięło udział 26 uczest-
ników, po dwóch reprezentantów z każ-
dej klasy. Uczniowie recytowali wiersze, 
których treści opisywały cechy przypisa-
ne imionom.  

Jury w składzie: wicedyrektor Aneta 
Pelc, siostra Dagmara Kania, pani Bogu-
miła Cykowska, pani Karolina Gunia  
i Zuzanna Wieczosek – uczennica II kla-
sy gimnazjum wyłoniło następujących 
zwycięzców.  

W kategorii I-III zwycięzcami zostali: 
1.miejsce – Zuzanna Suzańska; 2. miej-

sce Marika Pawluś, Milena Nawaryńska, 
Zuzanna Wiecha, Krysia Muszyńska  
i Vanessa Foryś; 3. Miejsce – Asia Ba-
licz; wyróżnienia – Tomek Mazurkie-
wicz i Julia Lisiak.  

W kategorii starszych klas laureatami 
byli: 1 miejsce – Katarzyna Gatner;  
2 miejsce – Karolina Burakiewicz;  
3 – Filip Bywalec; wyróżnienia – Miłosz 
Walecki, Szymon Suliga, Wiktoria Mar-
giel i Julia Mikos.  

Konkurs zorganizowały panie: Teresa 
Czyszczoń, Elżbieta Mańkiewicz, Bogu-
miła Cykowska. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali obdarowani pamiątko-
wymi dyplomami i drobnymi upominka-
mi.  

 
Redakcja 
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Dzień Dziecka w Lewicach 
6 czerwca w Lewicach, przy pięknej słonecznej pogodzie, z inicjaty-

wy sołtysa wsi, pani Małgorzaty Apostel zorganizowano dla najmłod-
szych mieszkańców szereg atrakcji z okazji Dnia Dziecka. 

Jedną z większych był pokaz wozu strażackiego, w czasie którego 

dzieci miały możliwość zasiąść za kierownicą tego pojazdu i dokładnie 
obejrzeć wszystkie, bardzo dla nich interesujące sprzęty będące na jego 
wyposażeniu. Pokaz zorganizowali strażacy z miejscowego OSP - Le-
szek Szelepa, Maciej Pytel i Paweł Szycht. 

Jednym z punktów programu była recytacja wierszyków. W występy 
te, wszyscy młodzi recytatorzy włożyli sporo zaangażowania, za co zo-
stali nagrodzeni drobnymi upominkami. 

Nie były to wszystkie atrakcje jakie przygotowano w tym dniu. Dzie-
ci mogły też uczestniczyć w różnego rodzaju grach i zabawach, które 
cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród licznej grupy milusiń-
skich. Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek. Każdy 
mógł wybierać z bogatego wyboru wszelkiego rodzaju owoców, lodów, 
ciastek oraz skosztować doskonałej kiełbasy z grila z frytkami.  

Impreza ta nie była by zapewne tak udana, gdyby nie pomoc i zaan-
gażowanie w jej organizację pań: Bożeny Spalik, Anny Derwaczyńskiej 
Bogumiła Sak oraz panów Waldemara Apostel, Aleksandra Mikołaj-
czyka i Jana Kołodzieja za co organizatorzy składają im serdeczne po-
dziękowania. 

 
Organizatorzy 

A w „Ziarenku” ... 
W tym miesiącu w placówce dużo się działo. Szczególnymi dniami 

dla nas były ,,Dzień Mamy” i ,,Dzień Dziecka”, które spędziliśmy na-
prawdę wyjątkowo. 

W ,,Dniu Mamy” chcieliśmy podziękować najcudowniejszym kobie-
tom świata; tym, które dały nam życie i sprawują nad nim swą macie-
rzyńską opiekę. 

Pragnęliśmy, aby mamy mogły odpocząć, zrelaksować się. To miał 
być ,,ich dzień”, dlatego nasze ,,Ziarenko” przekształciliśmy w roman-
tyczną kawiarnię. Nasze drogie mamy przy blasku świec mogły wysłu-
chać kilku piosenek, które wykonał Pan Piotr Wiecha. Przyjęcie popro-
wadziła Pani Urszula Sipel – Wiecha. Dla mam przygotowaliśmy 
pyszne ciasto, bukieciki kwiatów, a sami – w roli kelnerek i kelnerów 
podawaliśmy pyszną kawę i herbatę. Myślimy, że każda mama mogła 
tego wieczoru odpocząć od trudów dnia codziennego, a przy tym 
świetnie się bawić. 

Równie udany był ,,Dzień Dziecka”. Odbyło się przyjęcie, na którym 
pojawił się niespodziewany gość ...clown, który bawił się z nami,  
a następnie w mistrzowski sposób wykonywał zwierzątka z balonów. 
Odbył się grill, a dzieciom malowano twarze. Miło było patrzeć na 
uśmiechnięte twarze naszych ,,Ziarenek”, bo radość dzieci jest w na-
szej placówce wartością najwyższą. 

Bardzo się cieszę, że mam możliwość pracować w ,,Ziarenku” jako 
wolontariuszka. Daje mi to wiele satysfakcji. Myślę, że dzięki naszej 
placówce mają ,,drugi dom”, w którym otoczone są opieką, gdy ich ro-
dzice pracują. A poczucie bezpieczeństwa jest przecież najważniejsze. 

Agnieszka Balicz - wolontariuszka ,,Ziarenka” 

Spotkanie w DPS Dzbańce 
5 czerwca 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie -  filia 

Dzbańce, odbyła się prezentacja multimedialna na temat pracy żołnie-
rzy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego. 
Prezentację prowadził dowódca plutonu z batalionu dowodzenia i za-
bezpieczenia starszy chorąży sztabowy Stanisław Gaweł. Spotkanie 
zorganizował młodszy chorąży Krystian Isański, prezes Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego w Branicach. Na spotkaniu obecni byli 
mieszkańcy filii: 
Branice, Bobolusz-
ki, Bliszczyce. 

Starszy chorąży 
sztabowy podzielił 
się z mieszkańcami 
swoimi doświad-
czeniami z misji 
wojskowych w kra-
ju i poza granicami 
Polski. Podczas 
spotkania zaprezentował uzbrojenie i wyposażenie żołnierza, co wy-
warło ogromne wrażenie wśród mieszkańców. Na podstawie wyświe-
tlonych zdjęć scharakteryzował kraje Bliskiego Wschodu: Irak, Afga-
nistan oraz przedstawił ich historię. Pokazał również eksponaty i pa-
miątki z misji. 

Mieszkańcy są wdzięczni za prezentację, która była bardzo ciekawa  
i na długo pozostanie w pamięci. 
Serdecznie dziękujemy za współpracę. 

Lidia Lehuń - instruktor terapii zajęciowej  
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„ Świat dziecka”  
- Przegląd artystyczny dzieci w wieku przedszkolnego 

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego 
wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Dzieci są kre-
atywne z natury dlatego te wspaniałą zdolność trzeba w nich pielę-
gnować i rozwijać. W związku z tym, w Przedszkolu Katolickim  
w Branicach, w dniu 20 maja 2015 roku odbył się przegląd arty-
styczny dzieci wieku przedszkolnego z powiatu głubczyckiego. 
Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani medalami. Uroczystego 
otwarcia dokonał pan Benedykt Pospiszyl Członek Zarządu Powia-
tu Głubczyckiego. W trakcie tegorocznego przeglądu zaprezento-
wało się 15 oddziałów przedszkolnym z terenu powiatu głubczyc-
kiego, a mianowicie: 

Zespół Szkół w Lisięcicach, Przedszkole Nr 2 Głubczyce, Przed-
szkole Włodzienin, Przedszkole Włodzienin oddział Lewice, Przed-
szkole Włodzienin oddział Dzbańce, Przedszkole Katolickie, Ze-

spół Szkolno – Przedszkolny Baborów ul. Opawska, Zespół Szkol-
no – Przedszkolny Baborów ul. Krakowska, Zespół Szkolno – 
Przedszkolny Baborów ul. Powstańców, Przedszkole Nr 3 Głubczy-
ce, Szkoła Podstawowa w Uciechowicach z oddziałem przedszkol-
nym, Publiczne Przedszkole Branice, Przedszkole Branice oddział 
Wysoka, Przedszkole Branice oddział Bliszczyce. 

Przy tej okazji, składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi 
przedszkola - siostrze Dagmarze Kani, za umożliwienie przeprowa-
dzenia przeglądu w prowadzonej przez Nią placówce.  
Całość imprezy poprowadziła pani dyr. Marzena Barszczewska. 

Redakcja 

Zakończenie XV Festiwalu Kultury Powiatowej Branice - 2015 
 W dniach od 24 kwietnia 2015 roku do 27 maja 2015 roku od-
bywał się XV Festiwal Kultury Powiatowej Branice 2015. Uro-
czysta gala zakończenia Festiwalu miała miejsce 27 maja w Hali 
przy Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Branicach. Galę swoją 
obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Branice, Wicestarosta Po-

wiatu Głubczyckiego, burmistrzowie miast i gmin naszego po-
wiatu, radni gminni i powiatowi, dyrektorzy szkół. Całość uro-
czystości w sposób w pełni profesjonalny, przeplatając oficjalne 
informacje ciekawymi anegdotami, prowadziła Maria Farasie-
wicz.  

Podczas gali, zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzy-
mali pamiątkowe medale z rąk Wicestarosty Powiatu Głubczyc-
kiego Anity Juchno oraz Wójta Gminy Branice Sebastiana Bacy.  

Lista laureatów  
Przegląd recytatorski - Dom Kultury w Kietrzu 
KATEGORIA I – III 
I miejsce – Julia Żełudkowska - Zespół Szkół w Lisięcicach. 
KATEGORIA IV – VI 
I miejsce – Agata Pyrczak. 
KATEGORIA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIM-
NAZJALNYCH 
I miejsce – Wiktoria Matyjaszek, Agata Mormul. 
Konkurs Piosenki - Dom Kultury w Kietrzu 
SOLIŚCI 
KATEGORIA I – III 
I miejsce – Karolina Pierzchała - Szkoła Podstawowa we Wło-
dzieninie. 
KATEGORIA IV – VI 
I miejsce – Julia Morawiec - Zespół Gimnazjalno – Szkolny  
w Branicach. 
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KATEGORIA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIM-
NAZJALNYCH 
I miejsce ex aequo – Martyna Nowak - LO Głubczyce, 
               Dominika Sozańska - ZG-Szk Branice. 
Konkurs Piosenki  
ZESPOŁY WOKALNE 
KATEGORIA I – III 
I miejsce – „Słoneczka” - Zespół Szkół w Lisięcicach. 
KATEGORIA IV – VI 
I miejsce – „Młode Talenty Plus” - Szkoła Podstawowa we 
Włodzieninie. 

KATEGORIA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIM-
NAZJALNYCH 
I miejsce – „Szag” - Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Brani-
cach. 
SOLIŚCI – PIOSENKA OBCOJĘZYCZNA - KATEGORIA 
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNCYH 
I miejsce – Dominika Sozańska - Zespół Gimnazjalno – Szkol-
ny w Branicach. 
Konkurs Plastyczny - Gminny Ośrodek Kultury Baborów 
KATEGORIA I – III 
I miejsce – Samuel Krajczy - Zespół Szkolno – Przedszkolny 
Baborów. 
KATEGORIA IV – VI 
I miejsce – Zuzanna Dosiak - Zespół Szkół w Bogdanowicach. 
KATEGORIA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIM-
NAZJALNYCH 
I miejsce – Natalia Sienkiewicz - Zespół Szkół w Kietrzu 
Wyróżnienie - Kuźmiński Piotr . 
Konkurs taneczny - Miejski Ośrodek Kultury Głubczyce 
KATEGORIA DZIECIĘCA 
I miejsce – Hawajki - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głubczycach 
KATEGORIA MŁODZIEŻOWA 
I miejsce – Kaktus - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaw-
czy w Głubczycach 

Redakcja 

Zespół wokalny działający przy Zespole Gimnazjalno- Szkolnym  
w Branicach. W jego skład wchodzi siedmioro uczniów Gimnazjum  
i dwoje uczniów Liceum: 

Czyszczoń Aleksandra (klasa III), Jajdelska Sylwia (klasa III), Bedryj 
Oliwia (klasa II), Plata Filip (klasa II), Sobczyk Karolina (klasa II), So-
zańska Dominika (klasa I), Wąsik Dominik (klasa II), Gospodarczyk 
Emilia (licealistka), Misiurka Szymon (licealista). 

Młodzi, radośni i zdolni uczniowie chętnie spotykają się na zajęciach, 
integrują się ze sobą, ćwiczą skalę głosu, doskonalą dykcję, rozwijają 
swoje umiejętności w kierunku interpretacji i tworzenia muzyki. W ich 
repertuarze mieszczą się różne gatunki muzyki rozrywkowej oraz religij-
nej. Zespół uświetnia uroczystości i imprezy szkolne, środowiskowe, 
gminne, powiatowe oraz kościelne. Bierze udział w konkursach i festi-
walach zajmując czołowe miejsca. 

W tym roku 7 maja w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu 
odbył się wokalny etap XV Festiwalu Kultury Powiatowej, w którym 
wzięli udział. Kolejny raz dali popis swoich umiejętności i artystycz-
nych wrażliwości, wyśpiewali I miejsce w kategorii młodzieżowej szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czarują i urzekają swoim śpie-
wem. 

Członkowie zespołu śpiewają również indywidualnie i otrzymują wy-
sokie noty jury. Są to: Szymon Misiurka, Dominik Wąsik oraz Domini-
ka Sozańska. 

Dominika śpiewa już od najmłodszych lat. Zdobywa zaszczytne miej-
sca, bawi piosenką i ciągle ma pomysł na następną. Często reprezentuje 

naszą Gminę również i poza 
jej granicami. W maju 2015 na 
Powiatowym Festiwalu Twór-
czości Artystycznej w Racibo-
rzu dostała wyróżnienie. Na 
XV Festiwalu Kultury Powia-
towej w Kietrzu 7 maja w ka-
tegorii Gimnazjum dostała  
1. miejsce w piosence polskiej 
i 1. miejsce w piosence obcoję-
zycznej. 

15 maja w sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury w Nie-
modlinie odbył się XI Ogólno-
polski Konkurs na Interpreta-
cję Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”. Celem konkursu była popu-
laryzacja wśród młodzieży twórczości polskiej poetki Agnieszki Osiec-
kiej, a także zachęcenie młodych ludzi do śpiewania piosenek o wyso-
kich walorach artystycznych. W tegorocznym konkursie udział wzięło 
46 uczestników z całej Polski. Przewodniczącą jury była Katarzyna Gro-
niec. Dominika z piosenką „Salto” wyśpiewała GRAND PRIX festiwa-
lu. Ogromnym wyróżnieniem dla niej jest zaproszenie na rozpoczęcie 
XII edycji festiwalu „Oceany 2016” oraz rola jurora w tymże festiwalu.  

Mamy zdolnych młodych artystów, którymi możemy się poszczycić. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych II miejsce w piosence obcoję-
zycznej otrzymała Kamila Dereń. Jest uczennicą Liceum w Głubczy-
cach. Swój talent wokalny zaprezentowały również uczennice klasy IV 
Szkoły Podstawowej w Branicach Amelia Lipa (otrzymała III miejsce) 
oraz Wiktoria Segda i Agnieszka Skrzypek. W kategorii dziecięcej 
uczniów klas I-III zaprezentował się zespół „Zygzak”-to grupa 6-latków. 
Był to ich debiut. Solistka (tego zespołu) Milenka Tokarz została zauwa-
żona przez jury i otrzymała wyróżnienie. 

Młodzi artyści zostali odznaczeni medalem oraz „kubkiem obfitości” 
na Gali, która odbyła się 27 maja w Hali Sportowej Gimnazjum Branice. 
Wszystkim uczniom zespołu SZAG, Zygzak oraz solistom życzę sa-
mych sukcesów. Dziękuję za ich wkład, chęci oraz aktywną pracę na 
rzecz godnego reprezentowania naszej szkoły. 

Opiekunka- Jadwiga Misiurka 

SZAG 
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Wakacje tuż, tuż ... 
Małymi krokami zbliża się kolejny koniec roku szkolnego, 

który w naszym przedszkolu był pełen wrażeń, dzięki którym 
nasze przedszkolaki stały się bardziej dojrzałe, nabyły nową 
wiedzę i umiejętności, utrwaliły stare znajomości, a być może 
nawiązały nowe przyjaźnie. Z niektórymi niedługo przyjdzie 
nam się pożegnać, gdyż od nowego roku rozpoczynają swoją 
nową ścieżkę edukacyjną w szkole - życzymy im powodzenia 
oraz samych sukcesów. 

Chcąc podsumować pracę w przedszkolu, nasze starania o jak 
najlepszy rozwój naszych milusińskich, wspomnijmy jeszcze 
najważniejsze wydarzenia kończącego się roku szkolnego: 

We wrześniu jak co roku w przedszkolu odbyło się spotkanie  
z policjantem, który przygotował ciekawą prelekcję dla przed-
szkolaków, dzieci mogły zobaczyć niektóre przedmioty potrzeb-
ne w pracy policjanta a także przejechać się policyjnym radio-
wozem.  

W październiku przeżywaliśmy pasowanie na przedszkolaka, 
kolejnym wydarzeniem z życia przedszkola były Andrzejki na 
których dobre wróżki zapoznały dzieci z legendą związaną z an-
drzejkami, a następnie wraz z dziećmi przeprowadzały różne 
wróżby. 

W grudniu odbyły się uroczyste przedstawienia Jasełkowe po-
łączone z wigilią, wśród zaproszonych gości byli rodzice na-
szych wychowanków, babcie, ciocie, przedstawiciele Organu 
Prowadzącego z Wójtem Gminy oraz przyjaciele naszego przed-
szkola, mieszkańcy Domów Społecznych. W tym też miesiącu 
odbyły się kiermasze bożonarodzeniowe. Wraz z początkiem 
Nowego Roku dzieci wystąpiły w Kościołach z Jasełkami oraz 
śpiewaniem przepięknych pastorałek. Następnym bardzo waż-
nym wydarzeniem w naszym przedszkolu była uroczystość 
„Dnia Babci i Dziadka”. Dzieci przedstawiły przygotowany spe-
cjalny program dla dziadków, nie odbyło się bez wzruszeń i łez 
oraz oczywiście owacji na stojąco.  

W lutym odbyła się zabawa dochodowa walentynkowa w Bra-
nicach, która dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i hoj-
ności sponsorów była bardzo udana i na długo pozostała w pa-
mięci gości. Również w przedszkolu odbyły się bale karnawało-
we, rodzice stanęli na wysokości zadania i pięknie przygotowali 
stroje dla swoich pociech.  

W marcu tradycyjnie topiliśmy Marzannę i witaliśmy wiosnę 
zielonym gaikiem, a dzieci z oddziału w Branicach brały udział 

w Wiosennym turnieju sportowym organizowanym przez Wójta 
Gminy. Kolejnym wydarzeniem był wyjazd przedszkolaków do 
Głogówka na teatrzyk składający się z trzech bajek: 
„Świniopas”, „Brzydkie kaczątko”, „Nowe szaty cesarza”.  

W maju nasze przedszkolaki wzięły udział w Powiatowym Fe-
stiwalu Kultury, prezentując swoje talenty. Jedną z najważniej-
szych uroczystości przedszkolnych był „Dzień Matki”- dzieci 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki a następnie wręczyły 
swoim kochanym mamom upominki własnoręcznie przygotowa-
ne. Dzieci z Oddziału zamiejscowego w Bliszczycach zostały 
zaproszone do Domu Pomocy Społecznej na Święto Rodziny, 
gdzie przedstawiły artystyczny program dla mieszkańców i ich 
rodzin za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej w Branicach odwiedzili dzieci  
w Branicach z okazji Świat Wielkanocnych i z życzeniami  
z okazji Dnia Dziecka. Przed nami jeszcze dni otwarte przed-
szkola, piknik rodzinny, a także uroczyste pożegnanie starsza-
ków oraz noc w przedszkolu dla dzieci, które idą do szkoły we 
wrześniu. 

Kończąc rok przedszkolny chcielibyśmy wszystkim Rodzi-
com, którzy wspomogli nas pomocą we wszelkich staraniach, 
aby uprzyjemnić dzieciom czas spędzony w naszym przedszkolu 
złożyć serdeczne podziękowania. 

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim naszym Part-
nerom, na których pomoc zawsze możemy liczyć: Pani K. Bań-
kowskiej, Pani Cieśla, Pani W. Krawiec, Państwu Pleśniak, wła-
ścicielowi hurtowni „Markus”, pracownikom Banku Spół-
dzielczego w Branicach, Pani K. Zdaniak, Panu Węglowskiemu, 
firmie „Prosat” z Kietrza, Firmie „Gabi” z Nasiedla, włascicie-
lom stacji paliw w Branicach, Panu A. Wojtuś, Pani A. Folmer-
ing, Panu J. Czekański właścicielom zakładów fryzjerskich Mi-
lena oraz Dominika, właścicielom sklepu „U Bacy” w Głubczy-
cach, Państwu M. i E. Atłachowicz, Firmie „Top Farms”  
z Głubczyc . 

Dziękujemy Wam za pomoc, dzięki której lepiej nam się pra-
cuje i liczymy na dalszą współpracę. 

Mamy nadzieję i dołożymy wszelkich starań aby przyszły rok 
obfitował w równie wiele a może i w więcej atrakcji. 

Magdalena Mikołajczyk 
nauczyciel Publicznego Przedszkola w Branicach 
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„Aktywny maj …” 
Zadaniem przedszkola jest stwarzanie sytuacji, w których 

dziecko znalazłoby źródło aktywnego zaspokojenia potrzeb, roz-
budzania zainteresowań, motywacji i aktywności. Dlatego też 
idąc tym tropem, dzieci z Publicznego Przedszkola we Włodzie-
ninie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Lewicach  
i w Dzbańcach w sposób niezwykle aktywny spędziły miesiąc 
MAJ.  

Nasz Start rozpoczął się od Powiatowego Przeglądu Arty-
stycznego „Świat Dziecka”, który odbył się w Katolickim 
Przedszkolu w Branicach. Już od paru tygodni nasze przedszko-
laki przygotowywały chorografię do popularnych utworów, aby 
móc jak najlepiej zaprezentować się na scenie. W dniu występu, 
tańcząc walca, grając na flażoletach, tańcząc z chustą animacyj-
ną i prezentując świetny układ taneczny do piosenki pt. 
„Czokolade”, sprawiły radość rodzicom, nauczycielom i wi-
dzom. Po udanych występach każdy przedszkolak został odzna-
czony medalem.  

Kolejnym aktywnym wydarzeniem była wycieczka. Pierw-
szym punktem wyprawy był seans w kinie Helios w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Dzieci obejrzały film animowany pt. „Ups! Arka od-
płynęła”, który swoją fabułą i akcją przeniósł je w niesamowite 
miejsce wywierając ogromne wrażenie na małych widzach. Na-
stępnie przedszkolaki udały się do sali zabaw „Bajkowy Labi-
rynt” . Ta wielopoziomowa konstrukcja pełna zjeżdżalni, tram-
polin i wielu innych atrakcji dostarczyła również wielu fanta-
stycznych wrażeń. Pokonywanie przeszkód nie sprawiło nikomu 
żadnej trudności, a wszyscy wykazali się niespożytą energią. Po 
harcach i swawolach dzieci udały się na posiłek w McDonald’s. 
Kolejną atrakcją wycieczki była stadnina koni „Stajnia na War-
szawskiej” w Głubczycach. Dzieci miały okazję bliżej poznać te 
zwierzęta. Dowiedziały się wielu ciekawostek związanych z ho-
dowlą koni i ich zwyczajami. Zobaczyły jak wygląda uprząż, 
siodło, oraz boksy. Największą atrakcją była niewątpliwie prze-
jażdżka na koniu. Na zakończenie nasi wychowankowie raczyli 
się smaczną, pieczoną kiełbaską. Wycieczka wzbogaciła dzieci 
o nowe, ciekawe doświadczenia. 

Realizując projekt pt. „Bezpieczny przedszkolak” z mie-
sięcznika „Bliżej przedszkola” oraz zważając na zbliżające się 
wakacje nasze przedszkolaki wybrały się do Komendy Powiato-
wej Straży Pożarnej w Głubczycach. Na miejscu dzieci zapozna-
ły się z codzienną pracą strażaków, dowiedziały się jak należy 
reagować w czasie niebezpiecznych sytuacji. Miały także możli-
wość zobaczenia jak wygląda „próbna akcja wezwania straża-
ków do pożaru”. 

Kolejnym miejscem pełnym wrażeń i atrakcji była Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Głubczycach. Dzieci z wielkim zaintereso-
waniem oglądały księgozbiory, słuchały opowiadania pani bi-
bliotekarki o jej zawodzie i o miejscu, w którym pracuje. Z du-

żym skupieniem i przyjemnością słuchały bajki czytanej przez 
panią bibliotekarkę. 

Idąc za ciosem aktywności fizycznej, dnia 30 maja 2015r. re-
prezentanci z naszego Przedszkola we Włodzieninie, dzięki 
uprzejmości zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 2 z oddziałami 
integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach, mieli 
możliwość wzięcia udziału w IX Olimpiadzie Sportowej  

w Głubczycach. Przedszkolaki brały udział w wielu konkuren-
cjach sportowych, podczas których wykazały się wieloma umie-
jętnościami w zakresie biegania, skakania, zręczności, siły oraz 
współdziałania i komunikowania się w zespole. „Sówki” biorą-
ce udział w tej olimpiadzie oprócz zaprezentowania swoich 
umiejętności sportowych, potrafiły zintegrować się z dziećmi  
z innych przedszkoli, a także pokazały, iż znają zasadę bez-
piecznego kibicowania wg zasady fair play. Po uroczystym za-
kończeniu olimpiady wszyscy zawodnicy otrzymali medale, dy-
plom oraz puchar. Dla naszych milusińskich sukces zaczął się 
już w przedszkolu. 

Uwieńczeniem aktywnego MAJA stał się Mi ędzynarodowy 
Dzień Dziecka zorganizowany przez Wójta Gminy Branice Pa-
na Sebastiana Baca w Branicach. Wiele atrakcji zorganizowa-
nych w tym dniu sprawiło naszym pociechom radość, uśmiech  
i szczęście. DZIĘKUJEMY!!!!!  

O tych i wielu jeszcze innych ale równie fascynujących wyda-
rzeniach z naszego przedszkola można przeczytać na naszej 
stronie internetowej www.przedszkole-wlodzienin.pl.  
ZAPRASZAMY. 

Jolanta Domańska 
Liliana Szklarska 
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Coca Cola Cup 

Bramki, punkty, mecze. 

źródło: www.liga.net.pl 

Tabela po 25 kolejkach 

Wspaniale spisały się piłkarki branic-
kiego gimnazjum w tegorocznej edycji 
ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego 
Coca Cola Cup 2015. W całym woje-
wództwie do rozgrywek tego najbardziej 
prestiżowego turnieju zgłosiło się 80 dru-
żyn. Nasze zawodniczki po wygraniu  
2 rund eliminacyjnych, w Głubczycach  
i Głogówku, zakwalifikowały się do fina-
łu wojewódzkiego, co można uznać za 
ogromny sukces. Finał został rozegrany 
przy wspaniałej oprawie w Opolu. Wzię-
ło w nim udział 8 najlepszych drużyn na-
szego województwa. Turniej wygrały 
gimnazjalistki z Prudnika. Nasze dziew-
częta zajęły 5. miejsce, co jest kolejnym 
wielkim osiągnięciem naszej drużyny. 
Nagrodą w tym turnieju był komplet mar-
kowych piłkarskich strojów, które dziew-
częta przywiozły do Branic. Drużynę Pa-
na Edwarda Czyszczonia tworzą: Patrycja 
Podraza, Dominika Boczek, Justyna 
Pączko, Julia Sęga, Paulina Mosiądz, Ka-
ja Sipel, Jesika Smolarczyk, Wiktoria 
Wanat, Aleksandra Żywina, Aleksandra 
Sęga. Zmagania w Turnieju Coca Cola 
Cup były ostatnimi rozgrywkami dla tego 
składu. Nie sposób wspomnieć w tym 
miejscu o tym, że większość zawodni-

czek od lat tworzyła zgrany zespół, pra-
cując dzielnie na swoje sukcesy. Z okazji 
ukończenia szkoły musimy podziękować 
im za przeżycie wielu radosnych chwil 
przy kibicowaniu w rozgrywkach powia-
towych, wojewódzkich, jak i również na 
szczeblu międzynarodowym. Młodsza 
część drużyny od września będzie konty-

nuować swoją przygodę z piłką nożną, 
zapowiadają się więc kolejne ciekawe, 
sportowe przeżycia. Nie pozostaje nam 
nic, jak tylko kibicować i czekać na dal-
sze sukcesy branickich piłkarek! 

Redakcja  
Foto: Aleksandra Czyszczoń 

SUKCES ORŁA BRANICE!!! 

ORZEŁ BRANICE 

wygrywając w swoim przedostatnim meczu na wyjeździe z drużyną 
FC PILSZCZ zapewnił sobie awans do klasy okręgowej. 

WIELKIE GRATULACJE! 
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Cerveny Dvur koło Uvalna 
Mieszkańcy naszej gminy za cel swoich 

wycieczek niejednokrotnie wybierają cze-
skie miejscowości położone przy granicy 
polskiej. Przekraczając granicę państwową 
w Branicach, wjeżdżając do Uvalna podzi-
wiamy odrestaurowany budynek restauracji 
i hotelu Alvin.  

Przed wojną mieściła się tam czeska szko-
ła, którą wybudował właściciel majątku Ce-
rveny Dur, który w swoim życiorysie miał 
ciekawe wątki polskie. W świadomości ogó-
łu związki polsko-czeskie na naszym terenie 
datują się od 1945 roku, po ustaleniu granic 
w Europie po zakończeniu II wojny św. 

Chciałbym czytelnikowi przedstawić cie-
kawy wycinek z historii osady Cerveny 
Dvur, leżącej zaledwie 3 km od Branic, po-
między Uvalnem a Krnovem, który związa-
ny jest czasowo z okresem sprzed II wojny 
światowej. Obecnie znajduje się tam  
w miejscu byłego majątku rolnego fabryka 
okien. Właścicielem majątku w dwudziesto-
leciu międzywojennym był Augustyn Vala-
sek, którego żona była Polką.  

Augustyn Valasek urodził się w 1879 r.  
w Lutopecnach koło Kromeriża. Po skoń-
czeniu Wyższej Szkoły Gospodarczej praco-
wał jako urzędnik w jednym z banków we 
Lwowie, gdzie w niedługim czasie został jej 
dyrektorem. Tutaj poznał przyszłą żonę, Po-
lkę Eleonorę Ostrowską Rawitz ze starego 
szlacheckiego rodu, urodzoną w 1876 roku. 
Eleonora Ostrowska w wieku 17 lat wyszła 
za mąż za barona von Borka. Małżonkowie 
byli właścicielami drukarni we Lwowie  
i Zakopanem. Mieli czwórkę dzieci. Po 
dziesięciu latach małżeństwa baron von 
Borke zmarł na zapalenie płuc. Wdowa od 
tej pory prowadziła dwie drukarnie sama. 
Augustyn Valasek codziennie przechodził 
do pracy w banku koło okien drukarni, gdzie 
nad korektami druków pracowała Eleonora. 
Zawarta w tych okolicznościach znajomość 
zaowocowało po roku zawartym ślubem. 
Augustyn namówił świeżo poślubioną mał-
żonkę do sprzedaży obydwu drukarni i za-
mieszkania w Krakowie. Rodzina żyła  
w dostatku. W niedługim czasie narodziło 
im się dwoje dzieci – Maria i Mieczysław. 

Nadszedł czerwiec 1914 roku i rozpoczęcie 
I wojny św. Eleonora była w ciąży z następ-
nym dzieckiem. W tych niespokojnych cza-
sach ciężarna Eleonora zamieszkała  
w Bochni, u swoich rodziców, którzy po 
sprzedaży majątku na wschodzie zakupili  
w tym mieście kamienicę. Augustyn  

z czwórką dzieci 
Eleonory z pierw-
szego małżeństwa 
wraz z dobytkiem 
udał się do Brna, 
do swojego bratan-
ka, który był tam 
księdzem. Eleono-
ra w Bochni uro-
dziła córkę Lety-
cję. W 1916 roku 
Augustyn kupił du-
ży majątek w Gie-
rałtowicach. Miej-
scowość ta oddalo-
na jest 5 km od 
Wadowic, gdzie  
w 1920 roku uro-

dził się przyszły papież Jan Paweł II.  
Rodziny Valasków i Wojtyłów dobrze się 

znały i niejednokrotnie razem się spotykały. 
Do majątku Gierałtowice należało również 
200 ha stawów hodowlanych. W ryby z tych 
stawów zaopatrywali się głównie Żydzi  
z okolicznych miejscowości. Trzy córki Ele-
onory z pierwszego małżeństwa, które 
mieszkały z dziadkami w Bochni, studiowa-
ły pedagogikę w Krakowie i z tym miastem 
związały swoje dalsze życie. Natomiast Au-
gustyn z Eleonorą i resztą rodziny po zakoń-
czenie I wojny św. sprzedał majątek Gierał-
towice i zakupił w Czechosłowacji podupa-
dły majątek Cerveny Dvur koło Krnova  
o powierzchni 252 ha. Razem z nim przyby-
li tutaj polscy robotnicy, służba i kucharz. 
W niedługim czasie majątek został rozbudo-
wany. Valaskowie stali się bogatą rodziną. 
Augustyn był szanowanym obywatelem, 
członkiem Rady Powiatu oraz wielu spółek  
i organizacji, między innymi Matice Slez-
ske. Walczył o czeskie szkoły w Krnovie. 
Ufundował z własnych pieniędzy czeską 
szkołę w Uvalnie (wspomniana na początku 
restauracja Alvin w Uvalnie, przy drodze do 
Krnova). Augustyn jako dobry gospodarz 
nieustannie modernizował swój majątek. 
Zbudował lokalną elektrownię, założył elek-
tryczne dojarki w oborach, zakupił 3 trakto-
ry i wiele urządzeń mechanicznych. W ma-
jątku było 180 krów i 30 koni. Hodowla 
trzody chlewnej zaopatrywała w mięso skle-
py mięsne w Pradze. Valasek wyhodował 
własną, bardzo wydajna odmianę pszenicy 
zwaną od jego nazwiska pszenicą Valasko-
wą. Dzieci Valasków obrały różne drogi ży-
ciowe. Córka Jadwiga po ukończeniu szkoły 
pedagogicznej pracowała jako nauczycielka 
w Krakowie, gdzie po dwóch latach poślubi-
ła lekarza dentystę Bolesława Kiliana. Po-
rzuciła posadę nauczycielki i została asy-

stentką w gabinecie męża. Dla syna Jana ku-
pił ojciec Valasek mały majątek specjalizu-
jący się w hodowli koni. Jan miał dwóch sy-
nów, z których jeden Zbigniew został inży-
nierem w Gdyni, a drugi Eugeniusz kapita-
nem żeglugi morskiej, a następnie admira-
łem. Najmłodsza córka Letycja, uzdolniona 
artystycznie, wyszła za mąż za Józefa Dy-
trycha z Brodka. Jej małżonek początkowo 
pracował w firmie Meini w Pradze. Jedno-
cześnie studiował budownictwo i uczestni-
czył w kursach pilotażu. Po skończeniu stu-
diów i uzyskaniu patentu pilota wrócił do 
Brodka, gdzie prowadził wraz z żoną palar-
nię kawy. Wspaniały rozwój majątku Cerve-
ny Dvur został przerwany w 1938 roku. Na 
czarnej liście Czechów przeznaczonych do 
likwidacji sporządzonej przez Niemców Su-
deckich, na pierwszym miejscu został 
umieszczony A. Valasek. Ostrzeżony o pla-
nowanym na 1.10.1938 r. zajęciu przez 
Niemcy hitlerowskie Sudetów ewakuował 
się z rodziną i większością dobytku na teren 
Moraw. Wojsko czeskie podstawiło mu do 
dyspozycji na bocznicy dworca w Krnovie 
15 wagonów kolejowych, oraz wiele samo-
chodów ciężarowych. Ewakuacja musiała 
zakończyć się do godz. 24 w dniu  
30.09.1938 roku. Pociąg z dobytkiem Vala-
ska odjechał z Krnova w kierunku Prerova  
o godz. 18. Rodzina Valaska osiedliła się  
w Brodku koło Prerowa. Po kilku tygo-
dniach Valasek chciał zobaczyć co się dzieje 
w jego majątku w Cervenym Dvorze. Ra-
zem z synem Mieczysławem przekroczył 
granicę czesko - niemiecką i w Opavie,  
w kawiarni spotkał się ze znajomymi Cze-
chami. Tam zostali otoczeni przez Gestapo  
i osadzeni w więzieniu w Opavie. Po 2 mie-
siącach pobytu w areszcie w Opavie odwie-
ziono ich do obozu koncentracyjnego w Da-
chau. W poszukiwaniu ojca i brata, ich śla-
dami udała się córka Maria, która również 
została aresztowana przez Gestapo  
w Opavie i następnie osadzona w Dachau. 
Staraniem rodziny Valasków członkami ro-
dziny osadzonymi w Dachau zajął się wyso-
ki niemiecki funkcjonariusz z Opavy. Był to 
syn znajomych Valasków jeszcze z ich po-
bytu w Cervenym Dvorze. Funkcjonariusz 
był zakochany w Marii Valasek, od której 
otrzymał list z opisem aresztowań. Nie-
zwłocznie osobiście udał się do Dachau  
i uzyskał zwolnienie osadzonych Valasków. 
Po zwolnieniu z obozu koncentracyjnego 
Valaskowie udali się do Ostrawy. Tam bar-
dzo schorowanego Augustyna umieszczono 
w karetce pogotowia, która odwiozła go do 
Brodka. Rodzina Valasków znowu była ra-
zem. Losy polsko czeskiej rodziny Vala-
sków związanej z Lwowem, Krakowem, 
Gdynią, Sopotem, Brodkiem i bliskim nam 
Cervenym Dvorem pozwalają nam z szer-
szej perspektywy spojrzeć na złożoność,  
a zarazem spójność historii narodów pol-
skiego i czeskiego. 

dr Benedykt Pospiszyl 

Obecny wygląd byłej czeskiej szkoły w Uvalnie 
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Młodzi, pr ężni, pełni zapału i wiary w sukces 

W maju 2014 r. dzięki otrzymaniu dotacji z Urzędu Pracy  
w Głubczycach otworzyłam Salon Fryzjerski w Branicach przy 
ul. Słonecznej 8 D. Początkowo lokal, który dzierżawię od Gmi-

ny wymagał remontów i przystosowania do wykonywanych 
usług. Uważam, że była to trafiona inwestycja, ponieważ salon 
usytuowany jest w dobrym punkcie. Od ubiegłego roku odbyłam 
liczne szkolenia, by ciągle poszerzać wykonywane usługi min. 
otrzymałam zaproszenie na 2 dniowe szkolenie w Akademii 
W&S u słynnych fryzjerów, którzy mają własny program TV 
„Ostre Cięcie”. Od tego momentu staram się nie opuszczać 

szkoleń z ich 
udziałem, ponie-
waż są oni dla 
mnie motywacją 
oraz przykładem 
tego, jak powinni-
śmy jako fryzjerzy 
odnosić się do 
swoich pasji i cią-
gle inwestować  
w siebie. Udziały 
w tego typu szko-
leniach pozwalają 
mi podnieść wła-
sne kwalifikacje 
zawodowe i przy-
czyniają się do sa-
tysfakcji moich 
klientów ze świad-
czonych przeze 
mnie usług. Jak 
widać marzenia są 
do spełnienia i nie 

ma rzeczy niemożliwych. Nawet osoby z tak małych miejsco-
wości jak Branice osiągają sukcesy, próbują swoich sił, oraz po-
kazują że warto jest iść na przód i robić to co naprawdę się ko-
cha. 

Milena Fulneczek 

Od bieżącego numeru informatora Branickiego, rozpoczynamy prezentacje młodych, rozpoczynających przygodę  
z własny biznesem mieszkańców gminy Branice. 

Jako pierwsza, swój pomysł życie, budowę ścieżki zawodowej i spełnianie swoich pasji zaprezentuje Milena Fulneczak, 
właścicielka salonu fryzjerskiego. 

Zachęcamy wszystkich młodych przedsiębiorców z naszej gminy, do nadsyłania na adres mailowy Informatora infor-
macji o swoich przedsięwzięciach gospodarczych w celu zaprezentowania ich szerokiemu gronu naszych czytelników. 

Mamy nadzieję, że dobry przykład tych, którzy realizując swoje marzenia odnieśli sukces, będzie dobrą wskazówką dla 
innych, którzy być może zechcą podążyć ich drogą i własną pracą zbudować swoją przyszłość. 

Redakcja 

Salon fryzjerski - mój sposób na życie 
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INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 03 czerwca 2015 roku zostało wywieszone  

obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według: 
1. Oznaczenie nieruchomości według:  
2. działka nr 332 o pow. 0.4400 ha opisana w KW OP1G/00027360/3, położona w miejscowości Branice,  

przy ul. Żymierskiego 78. 
3. Opis nieruchomości: boks garażowy o pow. 47,25 m2 położony w budynku wolnostojącym, parterowym kilkuboksowym wykonanym 

z prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 332 wynoszącym 44/1000. Działka uzbrojona 
w energię elektryczną, wodociągową   

4. Udział w działce: 44/1000 
5. Cena nieruchomości łącznie: 9.900,00 zł 
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu. 

Pełną treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, wersja skrócona 
zostanie umieszczona na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

ANKIETA  
(MIEJ WPŁYW NA SWOJ Ę GMINĘ!) 

 Chcielibyśmy, aby Mieszkańcy Gminy Branice choć częściowo sami mogli wpływać na kształt budżetu 
gminy, w części dot. inwestycji w zakresie rekreacji i spędzania wolnego czasu. Jednak w związku z fak-
tem, że Nasz budżet jest ograniczony i nie jesteśmy w stanie zrealizować w jednym roku wszystkich życzeń 
mieszkańców, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dot. wyboru jednej najważniejszej in-
westycji dla Naszej Gminy na rok 2016. Inwestycję, która zdobędzie najwięcej Państwa głosów, Wójt Gminy 
Branice zgłosi do wprowadzenia do budżetu. 

Proszę o zaznaczanie krzyżykiem (X) wybranej odpowiedzi: 

  Rewitalizacja placu „pod grzybkiem” w Branicach, 

  Przystań kajakowa: Bliszczyce - Boboluszki, 

  „Zielona siłownia” na powietrzu w Branicach (pomiędzy basenem a bocznym boiskiem), 

  Warownia Włodzienin  (plany odtworzenia), 

  inne (proszę wpisać nazwę inwestycji i w jakiej miejscowości) …………………………….……………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………. 
 Jednocześnie informujemy, że w kolejnych latach, stopniowo będą realizowane place zabaw  
i „parkowe miejsca spotkań” w każdej miejscowości, w której ich nie ma, więc tego typu inwestycji prosimy 
nie wpisywać.  

 Ankieta nie jest anonimowa, żeby uniknąć podejrzeń, że wszystkie ankiety mogła wypełnić jedna osoba. Po-
nadto wśród wszystkich ankiet wylosujemy 3 zestawy nagród, dlatego zachęcamy Wszystkich do głosowania. 
Ankietę można wyciąć z Informatora lub wydrukować ze strony internetowej lub fb Gminy Branice 
(wydrukowane można również pobrać do wypełnienia w sekretariacie UG w Branicach). Wypisane ankiety 
należy wrzucić do skrzynki, która zostanie ustawiona w sekretariacie UG w Branicach (można również prze-
słać pocztą). 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………… 

Kontakt (nr telefonu lub e-mail)……………………………………………………………….. 

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA ANKIET: 31.07.2015 R.  

ZADECYDUJ O SWOIM OTOCZENIU!  
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 02 czerwca 2015 roku zostało wywieszone  

obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według: 
1. Oznaczenie nieruchomości składającej się z czterech działek według :  

1/ działka nr 132/37 o pow. 0.0103 ha opisana w KW OP1G/ 00034977/3, położona w miejscowości Branice, 
2/ działka nr 132/38 o pow. 0.0450 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice, ul. 1 Maja 12. 
3/  działka nr 132/56 o pow. 0.0153 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice,  
4/ działka nr 132/54 o pow. 0.0337 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice. 

2.  Opis nieruchomości: 

− nieruchomość niezabudowana,  położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych i Szpitala. Działka ma kształt korzystny – 
regularny czworokąt. Uzbrojenie – nie występuje. Przez działki nr 132/54 i 132/38 przebiega sieć kanalizacji deszczowej na którą  
w momencie podpisywania umowy sprzedaży będzie ustanawiana służebność przesyłu na rzecz Gminy Branice. Kształt korzystny re-
gularny wielokąt. Posiadają dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem  
z elementów metalowych oraz w pasie drogowym ogrodzenie z elementów ceglano – drewnianych, które należy do właściciela działki 
nr 145 położonej w Branicach. 

3. Wartość nieruchomości: 14.754,00 zł netto. 
4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.  

Pełną treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, wersja skrócona 
zostanie umieszczona na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 21 maja 2015 roku zostało wywieszone  

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 
1. Działka nr 287/1 o pow. 0.0215 ha opisana w KW OP1G/00023178/2 położona w miejscowości Branice, ul. Kościelna 7a. 
2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość jest zabudowana budynkiem nr 7a, obecnie nieużytkowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem 
częściowo użytkowym o pow. użytkowej 215,50 m2. Nieruchomość jest położona w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, kościoła ka-
tolickiego, Urzędu Gminy Branice i Marketu „Biedronka”. Działka jest kształtu – regularnego wielokąta. Zgodnie ze Studium stanowi 
teren zainwestowany /zabudowany/. Uzbrojenie techniczne- elektryczne, wodociągowe, c.o., i kanalizacja sanitarna do szamba. Obiekt 
wcześniej pełnił funkcję biurową i usługową. Dojazd jest możliwy z drogi o nawierzchni asfaltowej. 

3. Wartość nieruchomości - 69.661,00 zł netto. 
4. Wadium: - 6.966,00 zł. 

Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Bra-

nice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 17 czerwca 2015 r. wpłacą w/w wadium do 

kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu 
Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowo-
dzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na łamach gazety lokal-
nej: Informator Branicki. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie internetowej 

www.branice.pl zostało wywieszone dnia 08.06.2013r. obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  

„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice w km 16+143,8 do km 13+270.” 
− obwieszczenie  Nr OŚ.6220.1-6.2015 z dnia 08.06.2015r. o  wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowa-

dzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do wglądu w tut. Urzędzie Gminy (biuro na parterze).  
− obwieszczenie  Nr OŚ.6220.1-7.2015 z dnia 08.06.2015r. o  zawiadomieniu stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy do 

wglądu w tut. Urzędzie Gminy (biuro na parterze).  
− obwieszczenie  Nr OŚ.6220.1-8.2015 z dnia 08.06.2015r. o zakończeniu postępowania dowodowego do wglądu w tut. Urzędzie Gminy 

(biuro na parterze).  
Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400.    
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Zmiana firmy wywożącej odpady!  
Od 1 lipca nastąpi zmiana firmy wywożącej odpady.  

Śmieci będzie wywoziła firma NAPRZÓD,  
dlatego też nastąpi wymiana kontenerów na odpady.  

Prosimy o wystawienie kontenerów w dniach 23-26 czerwca.  
„Komunalnik” opró żni i odbierze kontenery.  

Za nieoddane kontenery mieszkańcy zostaną obciążeni finansowo.  
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W maju 2015r. 
Urodzili się 

1. Telega Antonina - Wysoka. 

2. Bartosiewicz Maja - Wysoka. 

3. Antoszczyszyn Maksymilian - Branice 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek 
małżeński 

1. Biskup Paulina (Jakubowice) – Baron 
Dawid. 

2. Jaskuła Grzegorz (Posucice) – Gąsio-
rowska Danuta. 

3. Madera Tomasz (Dzbańce-Osiedle)  
– Talik Celina. 

4. Mańkiewicz Malina (Branice)  
– Sobieszczyk Maciej. 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Dzwigoński Karol - lat 80, Branice. 

2. Kożurno Władysław - lat 90, Turków. 

3. Krzanowska Maria - lat 58, Bobolusz-
ki DPS. 

4. Rewig Maria - lat 88, Boboluszki.  

5. Ryczkowska Zofia - lat 68, Branice. 

6. Schlusche Adolf - lat 77, Branice. 

7. Skurzok Józef - lat 86, Jabłonka. 

8. Szpak Stefan - lat 100, Niekazanice. 

9. Wanat Edward - lat 84, Bliszczyce. 

Cześć Ich pamięci ! 

 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest  
6752 mieszkańców,  
w tym 3471 kobiet. 

W maju 2014 r.  
było nas 6793 osoby. 

 

Zmiany w Prawie budowlanym  
– spotkania informacyjne w gminach. 

Począwszy od czerwca bieżącego roku pracownicy Wydziału Budow-
nictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach będą peł-
nić regularne dyżury konsultacyjne w zakresie spraw objętych Prawem 
budowlanym w siedzibach gmin, w ramach których odpowiadać będą 
na pytania i wątpliwości. Będzie można również otrzymać stosowne 
wnioski i uzyskać informację o właściwym ich wypełnieniu oraz o ko-
niecznych załącznikach. Konsultacje będą szczególnie istotne z powo-
du kluczowych zmian w przepisach Prawa budowlanego, które wejdą  
w życie 28 czerwca 2015 r. Dyżurujący pracownicy, w miarę możliwo-
ści, wyjaśnią wątpliwości i omówią ewentualne problemy z właściwą 
interpretacją przepisów.  

Terminy dyżurów: 
Gmina Branice – każdy ostatni wtorek miesiąca; 

Kilka istotnych zmian: 
• zniesienie konieczności uzyskiwania zapewnień i warunków tech-

nicznych dostawy mediów do budynku; 
• zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (należy do-

konać zgłoszenia) dla: budowy wolno stojącego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się  
w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowa-
ny; przebudowy budynku jak wyżej, o ile nie prowadzi do zwiększe-
nia dotychczasowego obszaru oddziaływania; budowy sieci elektro-
energetycznych (do 1 kV), wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepl-
nych i telekomunikacyjnych – pozostaje konieczność wykonania 
projektu budowlanego; 

• zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (należy do-
konać zgłoszenia) dla: zbiorników bezodpływowych o pojemności 
10 m3 (szamba); zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych; wolno stojących parterowych budynków gospodar-
czych, garaży, altan, przydomowych ganków, oranżerii (ogrodów zi-
mowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2 – z ograniczeniem do 
dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; wolno stojących parte-
rowych budynków rekreacji indywidualnej (okresowy wypoczynek) 
o powierzchni zabudowy do 35 m2 – z ograniczeniem do jednego na 
każde 500 m2 powierzchni działki; 

• zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz ko-
nieczności dokonania zgłoszenia dla: wiaty o powierzchni zabudowy 
do 50 m2 – dla działek zabudowanych lub przeznaczonych pod bu-
downictwo mieszkaniowe – z ograniczeniem do dwóch na każde  
1000 m2 powierzchni działki; pochylni przeznaczonych dla osób nie-
pełnosprawnych; ocieplenie budynków o wysokości do 12 m; we-
wnętrznych instalacji (z wyjątkiem gazowej). 


