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„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…” 
Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej 

w Branicach powoli przechodzi do historii, ale na długo pozo-
stanie w pamięci i sercach jej uczestników. Obchody rozpoczęli-
śmy w dniu Święta Edukacji Narodowej o godz. 10.00 Mszą 
Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ksiądz dziekan 
Alojzy Nowak. Liturgię uświetnił śpiew szkolnego zespołu pod 
kierunkiem Pani Jadwigi Misiurki. 

Po uroczystościach kościelnych goście zebrali się w szkolnej 
sali gimnastycznej, gdzie powitała ich dyrektor Zenobia Majew-
ska. 

Tego dnia mury szkoły gościły przedstawicieli Urzędu Mar-
szałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, starostę głub-

czyckiego, radnych 
powiatu głubczyckie-
go, radnych gmin-
nych, emerytowanych 
i byłych pracowników 
szkoły, dyrektorów 
szkół i przedszkoli 
gminy Branice, absol-
wentów oraz przyja-
ciół i dobrodziejów 
szkoły. Na ręce Pani 
Dyrektor zostały zło-
żone listy gratulacyj-

ne, prezenty oraz życzenia. Urząd Gminy W Branicach z okazji 
święta podarował szkole piękny, i jak się okazało- przepyszny, 
tor urodzinowy. 

Po przemówieniach gości nastąpiła część artystyczna naszego 
święta. Akademia została podzielona na trzy części. Pierwsza 
poświęcona została historii szkoły od roku 1965 do czasów 
współczesnych. W drugiej ukazane zostały tradycje szkolne oraz 
troska o ich kultywowanie. W ostatniej części przedstawiliśmy 
dorobek naukowy, sportowy i artystyczny naszych uczniów.  
W trakcie prezentacji zgromadzeni goście mogli podziwiać mi-

strzowskie występy naszych zespołów tanecznych IMPULS  
i KAPRYS a także zachwycać się talentami wokalnymi solistów 
oraz zespołu SZAG. 

Akademię zakończyły życzenia złożone wszystkim pracowni-
kom oświaty z okazji ich święta. W imieniu wójta Pana Seba-
stiana Bacy, przewodniczący rady gminy Pan Marian Fuczek, 
wręczył nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia w pracy dy-
daktycznej i wychowawczej Nagrody Wójta Gminy Branice. 

Po akademii goście mieli możliwość obejrzenia kronik szkol-
nych oraz wystawy fotograficznej poświęconej życiu szkolnemu 
na przestrzeni lat. Przy kawie i pysznych ciastach upieczonych 
przez rodziców uczniów powróciliśmy do lat siedemdziesiątych, 
w których Pan Stanisław Pleśniak - emerytowany dziś dyrektor 
szkoły, a wówczas nauczyciel, małoobrazkową kamerą rejestro-
wał ważniejsze wydarzenia oraz uroczystości szkolne. Zmonto-
wany przez niego film dostarczył wszystkim niesamowitych 
wrażeń. 

Mamy nadzieję, że pozytywne emocje, które ożyły podczas ju-
bileuszu, na długo pozostaną w sercach jej uczestników. Dzię-
kujemy wszystkim gościom za przybycie, a dostojnej jubilatce 
życzymy wielu pokoleń żądnych wiedzy uczniów, którzy w jej 
murach znajdą radość poznawania świata. 

Teresa Czyszczoń 
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Niepodległa, Niepokorna...  
10 listopada 2015r. w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym  

w Branicach odbyły się uroczystości związane z obchodami Na-
rodowego Święta Niepodległości. Zostały one przygotowane 
przez Szkołę we współpracy z Prezesem Koła Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego w Branicach - mł. chor. Krystian Isań-
skim. 

Wśród zaproszonych gości byli: Jan Rzeszuciński kombatant  
z Gminy Branice, władze Gminy Branice z Wójtem Sebastia-
nem Bacą i Przewodniczącym Rady Gminy Marianem Fucz-
kiem na czele, starosta Głubczyc - Józef Kozina, płk Stefan 
Szelka - Prezes Wojewódzkiego Zarządu Związku Kombatan-
tów w Opolu, władze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  
w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i w Branicach, Związku Komba-
tantów w Głubczycach i Kietrzu. W uroczystości brali udział 
również dyrektor i wicedyrektor Muzeum Militarnego X-tej Su-
deckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu, komendant WKU 
w Kędzierzynie-Koźlu, prezes Stowarzyszenia Weteranów i Re-
zerwistów LWP w Kietrzu, prezes Stowarzyszenia Krótkofalow-
ców Pogórza Opawskiego w Głubczycach, komendant hufca 
ZHP w Głubczycach, komendant powiatowy policji, delegacja 
saperów z Brzegu, delegacja z Muzeum Techniki Wojskowej  
w Zabrzu, z-ca komendanta straży pożarnej z Głubczyc, starosta 
z Brumowic, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu - Ma-
riusz Mueller, burmistrz Baborowa - Elżbieta Kielska, przewod-
niczący Rady Gminy, radni Powiatu Głubczyckiego oraz dyrek-
torzy placówek oświatowych z gminy Branice. Gośćmi byli 
również podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Klisinie  
i wszystkich podległych mu filii. Łącznie mury Gimnazjum go-
ściły ponad 50 osób. 

W trakcie uroczystości głos zabrał płk Stefan Szelka, który 
przybliżył młodzieży okoliczności odzyskania Niepodległości  
w 1918r. oraz tematykę kombatancką. Mówił o „odchodzeniu na 
wieczną wartę” kombatantów, o zmniejszaniu się liczby osób 
pamiętających czasy wojenne (w Gminie Branice pozostał już 
tylko jeden!) i o potrzebie kultywowania ducha patriotyzmu. 

W prostych, ale ładnych i ważnych słowach zwrócił się do 
uczniów Wójt Sebastian Baca. Zastanawiał się czym dla niego, 
ale i dla współczesnego pokolenia młodzieży, jest Święto Nie-
podległości. 

Podczas obchodów, sztandar Zespołu Gimnazjalno - Szkolne-
go w Branicach został udekorowany odznaką „Za zasługi dla 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych”. Tą samą odznaką uhonorowana zosta-
ła również Dyrektor Szkoły Zenobia Majewska. Odznaczenia 
wręczył płk Stefan Szelka. Są to najwyższe odznaczenia przy-
znawane za działalność na rzecz kombatantów. Przewodniczący 
Związku Żołnierzy WP w Branicach - Krystian Isański został 
odznaczony „Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa”. 

Ppłk Romuald Idzikowski - rzecznik prasowy Wojewódzkiego 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu wręczył podzię-
kowania za działalność na rzecz Związku. Otrzymali je: A. Alfe-
rowicz, K. Majewski, R. Szpak, W. Malewicz, M. Szyhyński, 
W. Chuchla i A. Korus. 

Po części oficjalnej zaproszeni goście obejrzeli akademię 
przygotowaną przez uczniów Zespołu. Był to montaż słowno - 
muzyczno - taneczny wzbogacony prezentacją multimedialną. 
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Akademia poruszała zagadnienia związane z walką o niepodle-
głość w XIX wieku, z listopadem 1918r., ale również dotykała  
II wojny światowej i problemów powojennych. W różnych okre-

sach czasu walka o niepodległość i suwerenność Polski miała 
różne oblicza. Uroczystość była okazją do wspólnego 
(występujący i słuchający) śpiewania pieśni legionowych i pa-
triotycznych.  

Po akademii goście udali się na skromny poczęstunek, chwa-
ląc uczniów i nauczycieli za wysoki poziom artystyczny i orga-
nizacyjny uroczystości. Pochwały były bardzo miłe i serdeczne, 
gorąco za nie dziękujemy. 

Po południu harcerze ZGS udali się do Głubczyc pod Pomnik 
Czynu Zbrojnego, aby wziąć udział w tamtejszych uroczysto-
ściach zorganizowanych przez ZHP.  

Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Nie-
podległości niewątpliwie przyczyniły się do promocji Szkoły  
i Gminy w regionie. Składam serdeczne podziękowania 
uczniom za piękne występy. Dziękuję również nauczycielom, 
którzy zadbali o odpowiednią oprawę uroczystości: J. Misiurce, 
K. Majewskiemu, J. Dudek, A. Pelc, P. Wiecha, M. Podkówce, 
E. Kopczyńskiej, T. Malinowskiej, T. Czyszczoń, B. Cykow-
skiej, K. Gunia, G. Olczak i gościnnie A. Olczakowi oraz pra-
cownikom obsługi: M. Lenartowiczowi, L. Kuca, M. Balicz,  
B. Popiel, K. Kubiak, E. Herbut, L. Lenartowicz, D. Kantur-
skiej, L. Moryl, K. Masłowskiej za przygotowanie poczęstunku  
i wszelką pomoc techniczną.  

Podziękowania należą się również sponsorom uroczystości. 
Byli to: Urząd Gminy Branice, firma TOPFARMS z Głubczyc, 
firma „Kosmed” z Głubczyc, Kazimierz Węglowski z Uciecho-
wic, Bolesław Kot - rolnik z Jędrychowic, Jacek Łękawski - za-
kład kamieniarski z Włodzienina, „Zenpol” - Zenon Herbut  
z Włodzienina, Tomasz Gatner - Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych z Branic, Spółdzielnia Socjalna „Powrót” Malewicz  
i Chuchla, Arkadiusz Korus - Park Historyczny we Włodzieni-
nie, Marek Szyhyński, Związek Żołnierzy WP - koło z Branic 
oraz rodzice i opiekunowie uczniów klasy IIa gimnazjum: Mał-
gorzata Wieczosek, Katarzyna Wieczosek, Krystyna Żywina  
i Jolanta Sozańska.  

Zenobia Majewska 
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Msza za ojczyznę w Dzbańcach-Osiedlu 
Z okazji Święta Niepodległości, sołtys miejscowości Dzbańce 

- Osiedle Agnieszka Poremba wspólnie z Radą Sołecką i Radą 
Parafialną, zorganizowali uroczystości uświetniające rocznicę 
odzyskania przez Polskę suwerenności państwowej. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. odprawioną  
w miejscowym kościele przez ks. Michała Pieńkowskiego. 

We mszy licznie uczestniczyli mieszkańcy miejscowości, oraz 
duża grupa zaproszonych gości wśród których byli: przedstawi-
ciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem tej orga-
nizacji mł. chor. Krystianem Isańskim i członkiem zarządu Wła-
dysławem Malewiczem, Prezes Stowarzyszenia Krótkofalow-
ców Pogórza Opawskiego z Głubczyc mjr Arkadiusz Korus, 
radna Gminy Branice Magdalena Humeniuk oraz pracownicy  

i pensjonariusze miejscowego Domu Opieki Społecznej. 
Mszę św. rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru 

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
przez członków Jednostki „Strzelec” z Branic, którzy występu-
jąc w mundurach wojskowych podkreślali swym wyglądem pa-
triotyczny charakter uroczystości. 

W wygłoszonej homilii, ks. Pieńkowski nawiązując do obcho-
dzonego święta, przypomniał drogę jaką naród polski przeszedł 
do odzyskania niepodległości, oraz snuł rozważania czym  
w obecnym czasie jest patriotyzm i w jaka forma jego wyrażania 
najlepiej służyła by Polsce. 

W trakcie trwania mszy, przy akompaniamencie organów za 
klawiaturą których zasiadał Piotr Sipel, chór w składzie Weroni-
ka Brzeszczak, Dominika Sinicka i Dominik Wąsik wykonywał 
wzbudzające wzruszenie u wszystkich obecnych pieśni patrio-
tyczne. 

Po zakończeniu mszy, jej uczestnicy na zaproszenie organiza-
torów, prowadzeni przez poczet sztandarowy udali się do miej-
scowej świetlicy. Tam czekały już na nich stoły zastawione cia-
stem, przygotowanym przez panie z rad sołeckiej i parafialnej. 
Po chwili pojawiły się również doskonałe kiełbaski z rożna, 
upieczone na ustawionym specjalnie na tę okazję przed świetlicą 
grilu. 

W czasie gdy goście degustowali doskonałe potrawy, pani 
Hanna Major w ciekawy sposób zaprezentowała zebranym opo-
wieść o św. Marcinie, rzymskim legioniście, mnichu i biskupie. 

Organizatorzy pragną podziękować za udział w uroczysto-
ściach wszystkim jej uczestnikom, oraz wszystkim tym, którzy 
swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do jej udanego 
przebiegu. 

Janusz Kaczmarek 
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„Dominika Sozańska o Anielskiej barwie „ 
31 listopada w sobotni wieczór w programie TV POL-

SAT „Superdzieciak”, przed rzeszą telewidzów zapre-
zentowała się 14-letnia Dominika Sozańska z Włodzie-
nina. Znalazła się w gronie 40 osobowej grupy  
SUPERDZIECIAKÓW wyłonionej na podstawie castin-
gów przeprowadzonych w całej Polsce, w których wzię-
ło udział kilka tysięcy osób. Z wielką klasą i wdziękiem 
reprezentowała gminę Branice. Jej występ można zoba-
czyć na kanale youtube „Dominika Sozańska o aniel-
skiej barwie”. 

Dominika, jak każda nastolatka ma swoje pasje, zain-
teresowania i jak twierdzi jest ich mnóstwo. Swoją 
przygodę z muzyką rozpoczęła mając 4 latka, gdy mo-
gła uczestniczyć jako słuchacz w lekcjach gry na forte-
pianie swojego starszego brata. Tam siedząc na kola-
nach mamy wsłuchiwała się i nieświadomie 
„zapisywała” utwory w swoich myślach. Jak twierdzi, 

że wtedy to jeszcze nie miłość do muzyki, ale chęć i ambicje ro-
bienia tego co jej starszy brat sprowokowały ją aby spróbować 
grać. Początkowo króciutkie, 15-to minutowe lekcje z czasem 
wydłużały się do godzinnych zajęć. Jej zapał do pracy był tak 
duży, że swój pierwszy występ miała mając niespełna 5 lat i nie 
będąc jeszcze uczniem Szkoły Muzycznej zagrała na szkolnym 
„koncercie dla Mamy". Miłość do gry na fortepianie rozwijała 
się w niej każdego dnia. W latach przedszkolnych potrafiła spę-
dzać kilka godzin dziennie przy pianinie. Nawet, gdy w wieku  
6 lat dołączył do tej pasji taniec. Po intensywnych treningach - 
odpoczywała przy pianinie!!! 

Wraz z przekroczeniem progów Szkoły Podstawowej we Wło-
dzieninie zaczęła nową przygodę - ze śpiewem (chociaż swoje 
pierwsze występy wokalne miała już w przedszkolu). Wycho-
wawca klasy I Pani Krystyna Walaszczyk widząc jej potencjał  
i zapał do pracy jeździła z Dominiką na różne przeglądy arty-
styczne i rozwijała jej talent wokalny. Radość była ogromna, 
gdy po całodniowych przesłuchaniach wracała z nagrodą i gra-
tulacjami od publiczności. Jednak pamięta też chwile, gdy ocie-
rała łzy po tzw. „porażkach”. Teraz już wie, że to właśnie te po-
rażki uczą człowieka pokory i dają siłę do dalszej pracy.  

Mając pasje trzeba też często dokonywać wyborów, dlatego 
też, gdy miała 9 lat zrezygnowała z tańca. Treningi pochłaniały 
tyle energii, że brakowało jej później do ćwiczeń przy fortepia-
nie czy śpiewie. W miejsce treningów weszły lekcje śpiewu pod 
okiem Pana Daniela Rożek w Młodzieżowym Domu Kultury  
w Raciborzu. To wspaniałe miejsce, które pomaga rozwijać 

możliwości wokalne. Będąc wychowanką MDK-u może 
uczestniczyć w różnorodnych koncertach, festiwalach, 
oraz doskonalić swój głos pod okiem profesjonalistów. 
Dominika uczestniczyła w warsztatach wokalno - tanecz-
nych we Wrexam (Walia), organizowanych w ramach 
projektu międzynarodowego. Miała zaszczyt zaśpiewać 
wraz ze swoją siostrą Faustynką na koncercie kolęd  
z Anią Wyszkoni, Hanią Hołek i Marzeną Korzonek  
w 2012 roku w Tworkowie.  
Minęło tylko 7 lat, odkąd wzięła mikrofon do ręki - a tak 
dużo ma już wspomnień i przeżyć. 
Dlatego nigdy nie żałowała, że jej dni wyglądały i nadal 
wyglądają troszkę inaczej niż jej koleżanek. Jak sama 
twierdzi nie narzeka na nudę - a dzięki temu ma wspo-
mnienia i wspaniałe przygody za sobą. Może powiedzieć 
o sobie, że jest szaloną pasjonatką śpiewu i muzyki. 
Dominika dotychczas brała udział w nagraniu płyty 

„Opolskie Dzieci śpiewają kolędy w Radiu Opole”, oraz płyty 
„Bezpieczne piosenki” w Studiu Piosenki w Opolu. 

Warto wspomnieć o ko-
lejnym już sukcesie tej jak-
że skromnej i ambitnej wo-
kalistki. 5 listopada br. zaję-
ła II miejsce na Festiwalu 
Piosenki "ZŁOTA POL-
SKA JESIEŃ" w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach. 

Dominika może rozwijać 
swoje talenty dzięki wielu 
wspaniałym osobom, które 
spotkała na swojej drodze. 
Szczególną wdzięczność 
pragnie wyrazić dla p. Da-
nuty Krupa, p. Lucyny Ku-
nickiej , p. Krystyny  
Walaszczyk, p. Sylwii Brzozowskiej, p. Daniela Rożek, p. Ja-
dwigi Misiurka, p. Janusza Faryś i p. Radosława Wocial.  

Po udziale w programie „Superdzieciak, Dominika w dalszym 
ciągu potwierdza swoje motto życiowe: 
„ że najpiękniejszą nagrodą dla wokalisty nie jest werdykt jury 
– ale radość,  
sympatia i wzruszenie publiczności. To dla nich warto śpiewać, 
grać i marzyć…” 
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A w Ziarenku… - okiem wolontariusza  

„Super Dzieciak” w naszym Gimnazjum  

Pasowanie na Przedszkolaka  
W czasie uroczystości przygotowanej przez Nauczycielki Pu-

blicznego Przedszkola w Branicach dzieci pokazały zdobyte w cią-
gu dwóch miesięcy umiejętności. Razem ze swoimi kolegami i ko-
leżankami dzielnie zmagały się z zadaniami, które przygotowały 
dla nich Panie. Po skończonych konkurencjach, które dzieci wyko-
nały bezbłędnie, odśpiewały piosenki, recytowały wierszyki czym 
udowodniły wszystkim, że zasługują na miano Przedszkolaka. 

Po występach artystycznych wszystkie Dzieci złożyły Uroczystą 
Przysięgę, a następnie dokonał się akt pasowania. Pani dyrektor, 
dotykając każdego Malucha olbrzymim ołówkiem włączyła go do 
grona przedszkolaków.  

Po pasowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkie 
niespodzianki. Były to bardzo wzruszające chwile dla Rodziców, 
którzy kilka tygodni wcześniej, pełni lęków oddawali swoje pocie-
chy w nieznane im miejsce. Dziś wiedzą, że był to bardzo dobry 
wybór.  

Uroczystość pasowania na przedszkolaka była imprezą niezwykle 
udaną. Wszyscy - zarówno Przedszkolaki i Personel przedszkola 
uczestniczyli w przygotowaniach oraz przebiegu samej imprezy.  

A dzięki temu że byli z nami Rodzice miała charakter rodzinny, 
bo jak mówią słowa piosenki „...przedszkole drugim domem jest”.  

Ewelina Jamrozik, Marzena Barszczewska 
Publiczne Przedszkole w Branicach  

z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej 

Od września bieżącego roku, mam możliwość jako wolontariusz 
pracować z dziećmi w placówce opiekuńczo – wychowawczej wspar-
cia dziennego Ziarenko, mieszczącej się w Centrum Aktywizacji Spo-
łeczno - Gospodarczej w Branicach. Według mnie jest to bardzo inte-
resujące miejsce, gdzie dzieci po skończeniu lekcji mają możliwość 
spotkania się z rówieśnikami, a pod czujnym okiem s. Agnieszki,  
p. Agnieszki Surma i wolontariuszy, prowadzone są zajęcia i odrabia-
ne lekcje. Moim tematem zajęć jest „Warsztat małego artysty”.  
W trakcie zajęć dzieci mają możliwość poznania świata kreatywnego 
tworzenia, poznawania nowych technik plastycznych oraz łączenia 
ich tworząc coś zupełnie nowego. Dzieci mogą też odkrywać nowe 
zainteresowania, jak i rozwijać poznane dotychczas. Przyznam szcze-
rze, że wcześniej nie miałem okazji pracować wśród dzieci i nie by-
łem do końca pewien czy podołam takiemu wyzwaniu. Jednak za każ-
dym razem, gdy odwiedzam Ziarenko widzę, że czas poświęcony nie 
idzie na marne, ponieważ przy odrobinie kreatywności powstają nie-
zwykłe prace. A i ja przy okazji nabieram nowego doświadczenia  
w trakcie pracy z Ziarenkami.  

Mateusz Koziura - wolontariusz 

Dominika Sozańska jest uczennicą Zespołu Gimnazjalno- Szkol-
nego w Branicach. Obecnie jest w II klasie gimnazjum. Skromna, 
wrażliwa, serdeczna i ogromnie zdolna pod względem artystycz-
nym. Od najmłodszych lat zainteresowana muzyką. Pomagają jej  
w tym rodzice, nauczyciele. Urzeka swoim głosem jak również mu-
zykalnością. Piosenki, które śpiewa są przemyślane i bardzo dojrza-
łe. Dominika wkłada w nie całą siebie i całe swoje serce. Często 
bierze udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i powia-
towych. Zawsze zdobywa zaszczytne miejsca. Chętnie śpiewa dla 
społeczności szkolnej i lokalnej, udzielając się w uroczystych aka-
demiach. Śpiewa piosenki religijne. Na scenie czuje się swobodnie, 
przeżywa każdy utwór, który wykonuje. Reprezentuje i promuje na-
szą Szkołę i Gminę na skalę ogólnopolską, z czego bardzo się cie-
szymy i jesteśmy dumni. Dominika jest także wychowanką koła 

emisji głosu dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultu-
ry w Raciborzu. Należy do zespołu wokalnego SZAG działającego 
przy Zespole Gimnazjalno- Szkolnym w Branicach i jest jego so-
listką. Pod koniec października wystąpiła w programie telewizyj-
nym „Super Dzieciak”. Jej występ był piękny i oczarował niejedne-
go z nas. W oczach społeczności szkolnej Dominika osiągnęła wiel-
ki sukces. Ma liczne grono fanów i fanek. Starsi chętnie słuchają jej 
piosenek na żywo i w Internecie, a młodsi proszą ją o autograf. Do-
minice serdecznie gratulujemy, trzymamy mocno kciuki za kolejne 
wielkie artystyczne dokonania oraz życzymy dalszych sukcesów na 
niwie artystycznej. Dominiko, cieszymy się Twoimi sukcesami. 
Brnij do przodu, zdobywaj szczyty swoich marzeń  

W imieniu Dyrekcji i społeczności szkolnej 
Jadwiga Misiurka 



Informator Branicki  

9 

"Wirtualna podró ż naszego przedszkola"  
Szanowni rodzicie i nasze małe pociechy, chcielibyśmy serdecznie 

Was zaprosić w wirtualną podróż wraz z naszym przedszkolem. Podróż 
pełną wyzwań, nauki i zabawy, bogatą w smak, dzięki której dzieci mo-
gły uczyć się kulinarnego kunsztu godnego poświęcenia i uwagi.  

Zatem zaczynamy. Jest dzień 30 sierpnia - dzień jak co dzień, a jed-
nak wyjątkowy. W tym właśnie dniu postanowiliśmy pożegnać się  
z wakacjami organizując żółty dzień w przedszkolu. Wszyscy ubrani  
w słoneczne kolory wzięli udział w przedszkolnej uroczystości. Dzieci 
w pełni zaangażowania chętnie uczestniczyły w licznych grach i zaba-
wach, nawiązujących oczywiście do koloru żółtego. Zabawę przerywa-
liśmy tylko na chwilkę, na przepyszny poczęstunek sporządzony z pro-
duktów koloru żółtego. Dzień uwieńczony został wykonanymi przez 
naszych przedszkolaków słoneczkami, które następnie umieszczone zo-
stały na tablicy jako ostatni znak lata. 

18 września w ramach zajęć „kuchcikowa” grupa starszaków upiekła 
szarlotkę. Pyszną, tradycyjną szarlotkę jaką możemy spotkać u naszych 
mam i babć. Aromat słodko pachnących jabłek i cynamonu unosił się  
w całym przedszkolu, wprowadzając wszystkich w dobry nastrój. Dzie-
ci przyswajały pierwsze tajniki pieczenia, poznając przy tym nazwy 
składników, sposób wykonania i oczywiście smak ostatecznego rezulta-
tu, jakim była szarlotka.  

24 września to kolejny dzień świętowania w naszym przedszkolu, 
gdyż tym razem obchodziliśmy pomarańczowy dzień - Święto mar-
chewki. Nawiązując do marchewki wszyscy ubrani byli w kolorze po-
marańczowym. Oprócz wspaniałej zabawy, dzieci miały możliwość 
utrwalenia zasad zdrowego odżywania. Dzień zakończył się wykona-
niem pysznego ciasta marchewkowego, którego głównym składnikiem 
oczywiście była marchewka, wszechobecna w tym dniu w naszym 
przedszkolu.  

Kolejny dzień kucharzenia to dzień, w którym dzieci wykonały swoją 
pierwszą sałatkę warzywną. Podczas przygotowywania sałatki dzieci 
miały możliwość poznać nazwy warzyw, ich smak i zapach. Po zakoń-
czeniu zabawy, każde dziecko mogło spróbować swojego dzieła. Jakież 
wielkie to wrażenie takie pierwsze kucharzenie.  

1 października był dniem szczególnym, gdyż w ramach zajęć odbyli-
śmy wizytę w przychodni lekarskiej. Dzieci podekscytowane bardzo 
chętnie przysłuchiwały się opowiadaniom personelu lekarskiego. Chęt-
nie zapoznały się ze sprzętem medycznym, a szczególne zainteresowa-
nie wzbudził elektrokardiogram. Na zakończenie spotkania dzieci wrę-
czyły lekarzowi i paniom pielęgniarkom dyplom „Przyjaciela naszego 
Przedszkolaka” oraz prace plastyczne przygotowane specjalnie na tą 
okazję. Wizyta w przychodni oprócz rozrywki dała nam możliwość za-
poznania się z pracą lekarza, i być może pomoże przełamać lęk przed 
wizytą w roli pacjenta. 

W naszym Przedszkolu organizowane są również liczne konkursy.  
W dniach 13 - 15 października zorganizowany został konkurs  
pt: „Dyniowa Pani Jesień”. Zadaniem uczestników było wykonanie 
przestrzennej pracy plastycznej z materiałów przyrodniczych takich jak 
liście , warzywa, owoce, kasztany i innych darów jesieni. Konkurs 
wzbudził bardzo duże zainteresowanie, wszystkie dzieci zostały nagro-
dzone. 

15 października stanowił ostatni etap naszej wirtualnej podróży, bę-
dący jednocześnie początkiem przygód z nauką i zabawą dla naszych 
przedszkolaków. 

W tym dniu odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka połączone ze 
świętowaniem dnia pieczonego ziemniaka. Dzień pod hasłem „Wesołe  
i zdrowe zabawy sportowe” był dniem pełnym wyzwań nie tylko dla 
przedszkolaków, ale i ich rodziców, którzy wspólnie brali udział  
w ziemniaczanych konkurencjach. Największą radość sprawiła rodzin-
na przejażdżka „ziemiako-busem”. Przed wspólnym poczęstunkiem od-
było się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na Przedszkolaka - Star-
szaka. I w taki oto sposób kolejne przedszkolaki rozpoczynają wspania-
łą przygodę z naszym przedszkolem. 

Bardzo dziękujemy za wspólnie przebytą podróż wraz z nami. Mamy 
nadzieję, że była ona interesująca i zachęcająca do kolejnych. Przyto-
czone wydarzenia to zaledwie garstka z życia naszego przedszkola i na-
szych przedszkolaków. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej  
o nas serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:  
http://przedszkole-wlodzienin.pl 

Jolanta Domańska 
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INFORMACJA  

Wójt Gminy Branice informuje, że na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brani-

cach oraz na stronie internetowej 
www.branice.pl zostało wywieszone  

dnia 05.11.2015r. obwieszczenie  

w sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na  

„Wykonaniu obudowy i podłączeniu do 
eksploatacji studni głębinowej awaryjnej 

nr 6 na ujęciu wody w Wiechowicach”  

• obwieszczenie Nr OŚ.6220.4-4.2015  
z dnia 05.11.2015r. o wydaniu postano-
wienia w sprawie odstąpienia od obo-
wiązku przeprowadzenia oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko do 
wglądu w tut. Urzędzie Gminy (biuro na 
parterze).  

• obwieszczenie Nr OŚ.6220.4-6.2015  
z dnia 05.11.2015r. o zawiadomieniu 
stron o ustaleniu nowego terminu zała-
twienia sprawy do wglądu w tut. Urzę-
dzie Gminy (biuro na parterze).  

• obwieszczenie Nr OŚ.6220.4-8.2015  
z dnia 05.11.2015r. o zakończeniu postę-
powania dowodowego do wglądu  
w tut. Urzędzie Gminy (biuro na parte-
rze).  

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.  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  
własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży  

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 – regular-
ny czworokąt. Uzbrojenie - nie występuje. Przez działki nr 132/54 i 132/38 przebiega sieć kanalizacji deszczowej na którą w momencie podpi-
sywania umowy sprzedaży będzie ustanawiana służebność przesyłu na rzecz Gminy Branice, natomiast przez działki nr 132/38 i 132/54 
przebiega kabel energetyczny oznaczony (e NN i e AWN). Kształt korzystny regularny wielokąt. Posiadają dostęp do drogi gminnej  
o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych, oraz w pasie drogowym ogrodze-
nie z elementów ceglano - drewnianych, które należy do właściciela działki nr 145 położonej w Branicach. 

3. Wartość nieruchomości: 11.951,00 zł netto. 
4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku - działki niezabudowa-
ne Nr: 132/38, 132/54, 132/56 i 132/37 stanowią teren zainwestowany /zabudowany/. 

Z dniem 18 grudnia 2015 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej 
ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieru-
chomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 27.11.2015 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

Sporządziła: Małgorzata Wróblewska  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

ZAKUP POGOTOWIA WODNO-
KANALIZACYJNEGO W GMINIE BRANICE 
Zakup samochodu pełniącego funkcję po-

gotowia wodociągowo-kanalizacyjnego do 
obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
stał się realny dla Samorządowego Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komunalnej  
w Branicach dzięki wsparciu finansowemu 
z budżetu Gminy (dotacja 80.000,00zł)  
i środkom zgromadzonym przez Zakład. 

Samochód dostawczo-ciężarowy 3,5T,  
6-cio osobowy z wyposażoną zabudową 
warsztatową zakupiony został za kwotę 
93.000,00 złotych netto w tym kwota  
48.000,00 zł to cena samochodu nato-
miast 45.000,00 złotych to kwota wypo-
sażenia zabudowy warsztatowej (agregat 
prądotwórczy, kompresor, przetwornica 

napięcia, blat roboczy z wysuwanym stołem 
i zamocowanym imadłem, gniazdka elek-
tryczne nad stołem warsztatowym, listwa 
Toolfix do mocowania narzędzi, oświetlenie 
LED przestrzeni ładunkowej, ogrzewanie 
powietrzne Eberspacher Aitronic na kabinę  
i przestrzeń ładunkową oraz bagażnik da-
chowy z drabiną 3 segmentową). 

Zakupiony samochód zapewni za-
równo przewóz osób i sprzętu oraz  
sprawną i bezpieczną obsługę sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 
obiektów technicznych eksploatowa-
nych przez Zakład, których przyby-
wa dzięki realizowanym zadaniom 
porządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na terenie naszej Gminy. 

SZBGK w Branicach 
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W październiku 2015r. 
Urodzili się 

1. Mateusz Moskała - Wysoka. 
2. Karol Sęga - Boboluszki. 
3. Hanna Paradowska - Boboluszki. 
4. Marcel Poremba - Michałkowice. 
5. Zuzanna Makówk - Posucice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek małżeński 
1. Bernadeta Link (Włodzienin-Kolonia) 

- Grzegorz Zagraba (Włodzienin-Kolonia). 
2. Patryk Link (Włodzienin-Kolonia) 

- Wiktoria Mosiądz (Gródczany). 
3. Agata Borkowska (Włodzienin-Kolonia)  

- Tomasz Szczepański (Wysoka). 
4. Mateusz Łaba (Włodzienin-Kolonia)  

- Głogiewicz Dominika. 
5. Kornelia Szatko (Branice)  

- Mateusz Pilipczuk. 
6. Karolina Skoczylas (Jakubowice)  

- Jacek Jaroszewski. 
7. Krystian Literski (Bliszczyce)  

- Roksana Łotocka. 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Marczak Tadeusz - lat 57, Lewice. 
2. Rubacki Bogdan - lat 60, Branice. 
3. Łukanus Franciszka - lat 76, Branice. 
4. Kulik Agnes - lat 80, DPS Boboluszki. 
5. Góra Stanisław - lat 68, DPS Branice. 
6. Litwinowicz Stefania - lat 83, Włodzienin. 
7. Kotula Rita - lat 89, Wódka. 
8. Śliwa Maria - lat 66, DPS Dzbańce. 
9. Majczyk Jadwiga - lat 75, Dzbańce-Osiedle. 
10. Ziętek Karol - lat 72, DPS Bliszczyce. 
11. Kantor Grażyna - lat 73, Bliszczyce. 
12. Smolińska Maria - lat 77, Lewice. 
13. Juzwiszyn Józef - lat 76, Jakubowice. 

Cześć Ich pamięci ! 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest 6723 mieszkańców,  
w tym 3449 kobiet. 

W październiku 2014 r.  
było nas 6757 osób. 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Branice informu-
jemy, że w najbliższym czasie nie planujemy zmiany stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami.  

Od miesiąca lipca 2015 roku, usługi odbioru i zagospodarowania śmieci 
wykonuje firma „Naprzód” wyłoniona w ramach przetargu. Koszt usługi 
obecnie jest niższy o około 7.000,00 zł miesięcznie.  

Z oszczędności jakie przyniosła zmiana firmy pokrywane są wydatki 
związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami, na 
które składają się m.in. koszty wydruku i wysyłki upomnień do mieszań-
ców płacących nieterminowo, a także koszty postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego w stosunku do osób, które za śmieci nie płacą w ogóle. Po-
nadto w ostatnim czasie z poczynionych oszczędności zostały zakupione 
kosze uliczne przeznaczone do użytku wszystkich mieszkańców. W ra-
mach posiadanych pieniędzy jesteśmy zobowiązani do utworzenia Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego brak spowoduje na-
liczanie kar finansowych na gminę. Właśnie przystąpiliśmy do zakupu pla-
cu, który zostanie przystosowany na PSZOK. Potrzebne są środki na wy-
posażenie punktu w pojemniki na odpady oraz na remont istniejących tam 
pomieszczeń. 

Ustawa o utrzymaniu czystości nakłada na gminę, poza koniecznością 
zapewnienia mieszkańcom odbioru odpadów, także szereg innych obo-
wiązków. Wszystkie te, wyznaczone przez ustawodawcę zadania, muszą 
być finansowane z opłat jakie mieszkańcy ponoszą za gospodarowanie od-
padami. Jest to także uwarunkowane odrębnymi ustawami, gmina nie mo-
że zarabiać na gospodarce odpadami, ale też nie może do niej znacząco 
dopłacać. Tak więc, wszystkie koszty związane z kampanią informacyjną, 
wykonywaniem czynności administracyjnych, wyposażenia w kosze ulicz-
ne, koszty upomnień, koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego, 
utrzymanie systemów informatycznych muszą być pokrywane  
z wpłat mieszkańców. W przypadku gdy zrealizujemy wszystkie zadania  
i pozostaną wolne środki, wówczas Rada Gminy wraz z Wójtem podejmie 
decyzję o obniżeniu stawki. W dużej mierze będzie to zależało od samych 
mieszkańców. Poprzez odpowiednią segregację śmieci, terminowe wpłaty, 
odpowiednie użytkowanie dostarczonych pojemników, mogą się Państwo 
przyczynić do obniżenia kosztów gospodarki odpadami w przyszłości. 

Pracownik ds. gospodarki odpadami 

Komunikat dotyczący gospodarki  
odpadami w Gminie Branice 

Informacja dotycząca składowania 
odpadów wielkogabarytowych 

Informujemy, że dla mieszkańców bloków w Branicach którzy nie mają 
gdzie przechowywać odpadów wielkogabarytowych, istnieje możliwość 
zeskładowania takich odpadów w budynku po byłym śmietniku.  

Pomieszczenie znajduje się przy bloku na ul. Szkolnej.  
Ewentualnych zgłoszeń proszę dokonywać w Urzędzie Gminy Branicach 

w pok. nr 1 u Pani Jolanty Niżborskiej.  


